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 ميبسم اهلل الرحمن الرح

است،  رکه مهربان و آمرزنده است، بخشنده و قاد يخداوند يحمد و سپاس برا

م او را هر يگويآگاه به آشکار و پنهان است، سپاس م ها و چشمها است،گردانده دل

 يکيچ شريبحق بجز اله واحد که ه يست معبوديدهم که نيم يصبح و شام، و گواه

دهم که يم ياش از آتش جهنم باشد، و گواهندهيکه سبب نجات گو يندارد، گواه

 ده اوست.يفرستاده و برگز -صلى اهلل عليه وسلم- محمد

 ارانش باد.يند بر او و خاندان و همسران و درود سالم خداو

 و بعد ...

روزمره خودش به آن اهتمام بدهد همانا  يد مسلمان در زندگيکه با يزين چيمهمتر

در تمام حرکت و سکن و گفتار و  -صلى اهلل عليه وسلم- کردن به سنت رسول اهللعمل

بق روش و سنت خودش از صبح تا شب بر ط يکه تمام زندگ يباشد بطوريکردار م

 بکند. يزيربرنامه -صلى اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

از محبوب خداوند  يرويمحبت خداوند، پ يهااز نشانه :ديگويم يذوالنون مصر

باشد که در اخالق و افعال و دستورات و سنت از يم -صلى اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

 د.ينما يرويمتابعت و پ يو

 :ديفرمايخداوند م

بُّوَنُاللََّهُفَاتَِّبع وِنُُي ِْبْبك م ُاللَّه َُويَ ْغِفْرَُلك ْمُذ ن وَبك ْمَُواللَّه َُغف وٌرُقُ ﴿ ُك ْنت ْمُُتِ  ْلُِإْن
 .(01ُ)آلُعمران:ُ﴾َرِحيمٌُ

نشانه  -صلى اهلل عليه وسلم- سنت رسول اهلل يرويپ :ديگويم يحسن بصر

 .محبتشان به خداوند است

صلى اهلل - ش از رسول اهلليرويؤمن را بر اساس اتباع و پو منزلت مو همانا مقام 

 شود.يشناخته م -عليه وسلم
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اده کند درجه و مقامش يخودش پ يشتر سنت رسول اهلل را در زندگيپس هر چند ب

 تر است.ينزد خداوند باالتر و گرام

روزمره مسلمانان از  ينجانب به خاطر زنده نمودن سنت رسول اهلل در زندگيا

و طهارت، ورود و  يزگيدن، برخورد با مردم، پاکيدت، خواب، خوردن و نوش)عبا

 ف نمودم.يو تأل يآورره...( جمعيدن و غيخروج و نحوه لباس پوش

د چگونه ناراحت و يپول را گم نما ياز ماها مبلغ يکيش، اگر يانديز بيعز يا

در سنت در چق يم، ولينمائيم افتن آن جستجو و کوششي يم، و برايشوين ميغمگ

 م؟؟!!ياجامه عمل پوشاندن به آن تالش نموده يا برايما افتاده، آ يزندگ

نار يدرهم و د ينست که ما برايم ايبا آن روبرو هست يکه در زندگ يبتين مصيبزرگتر

، اگر به مردم گفته -صلى اهلل عليه وسلم- م تا سنت رسول اهلليشتر احترام قائل هستيب

 ينيبين صورت ميشود، در ايپول داده م يد به او مبلغيمات عمل ننشود هر که به س

خودشان کوشش  يکردن آن در تمام امور زندگادهيعمل به سنت و پ يکه مردم برا

ند، مال به چه سود ينمايافت ميمال در يعمل به هر سنت مبلغ يرا که در ازايکنند. زيم

شود. يخته ميو خاک رت ي، و بر روشوييدر قبرت گذاشته م يد هنگاميآيتو م

 :ديفرمايخداوند م

نْ َيا﴿ ُُ.(11ُ-16ُ)األعلى:ُ﴾َواْْلِخرَة َُخْْيٌَُوأَبْ َقى*َُُبْلُت  ْؤثِر وَنُاْْلََياَةُالدُّ
رد و يگيدهنده آن پاداش ماست که انجام يآن سنت :ن جزوهيهدف ما از سنت در ا

شود يروز تکرار مر شبانهاست که د يشود، و شامل آن اموريکننده آن مجازات نمترک

 يافتم که هر شخص اگر برايناً من دريقيد. يتواند به آنها عمل نمايم و هر کدام از ما

ش از هزار سنت در يتواند بيد بدون شک ميروزمره کوشش نما يانجام دادن سنتها

ان کردن يب يله براين وسيترز آسانين جزوه، نيد، و ايخود عمل نما يتمام شئون زندگ

جه اگر يباشد در نتيش از هزار سنت است، ميروزمره که ب ين سنتهايق ايتطب يچگونگ

هزار  01ک ماه يد در يروز به هزار سنت عمل نماشخص مسلمان کوشش کند در شبانه
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 يدانند ولينکه ميا ايدانند و ين سنتها را نميکه ا يباشد، پس بنگر به آن افراديسنت م

اند، حقا که او ها را از دست دادهيکير مقام و منزلت و نکنند، چقديبه آن عمل نم

 است. يشخص محروم

 

 د عمل نمودن به سنتيفوا

 .دنيو محبوب خداوند عزوجل گرد يدن به مقام محبت الهيرس (1

 د.ينمايض را جبران ميکم وکاست فرا (1

 کند.يشدن در بدعت حفاظت ماز واقع (0

 شود.يم شعائر اهلل شمرده مياز بزرگداشت و تعظ (1

  

 دارشدن از خوابيب يهاسنت

 دن دست به صورتيبا کش ،زدودن آثار خواب از صورت -1

رسول » :ثيل حدياند بدلح نمودهيبودن آن تصرو ابن حجر به مستحب يامام نوو

دار شدند آنگاه نشستند و با دستان خود آثار ياز خواب ب -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل

 .(مسلم حيصح)« دودندخواب را از چهره خودشان ز

 .(رواه مسلم) «.الَحْمُد هلِل الَِّذي َأْحَيانا بَ ْعَد َما أَماتَ َنا وإلَْيِه النُُّشورُ » :خواندن -1

که در شب از  يهنگام -صلى اهلل عليه وسلم- حضرت رسول اهلل :مسواک -0

 .(هيمتفق عل)نمودند. يز ميند دهان خود را با مسواک تمدشيمدار يخواب ب
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از شما  يکيکه  يهنگام :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- رسول اهلل :ينيزکردن بيتم -1

طان در آن شب يرا که شيبکند، ز ينيبار آب در ب 0د که يدار شد، باياز خواب بد

 .(هيمتفق عل)گذرانده است. 

از شما  يکيهرگاه  :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- رسول اهلل :بار شستن 0دستان را  -5

بار  0نکه آن را يدار شد پس هرگز دست خود را در ظرف آب فرو نبرد تا ايخواب باز 

 .(هيمتفق عل)د. يبشو

 

 (يت )دستشوئيورود و خروج از توال يسنتها

 راست. يرون شدن با پايچپ و ب يوارد شدن با پا -1

 .(هيمتفق عل) .«اللُهمَّ ِإنّي أُعوُذ ِبَك ِمَن الُخُبِث والخباِئثِ » :اخل شدند يدعا -1

 .«ُغْفراَنكَ » :رون شدنيب يدعا -0

رون يدر هنگام رفتن و ب .روديم ين بار به دستشوئيروز چنددر شبانه يهر انسان

هنگام دو سنت در هنگام دخول و دو سنت در م، ين سنت عمل کنيشدن اگر ما به ا

 م.ياخروج انجام داده

او را از  دنکه خداونيته تا ان نر و ماده، از آنها پناه خواسياطيش :الخُبُثِ والخبائِثِ

 سکونت آنهاست. يت( جاي)حمام و توال يرا که دستشوئيشرشان محفوظ بدارد، ز

 

 وضو يسنتها

 .اهلل گفتنبسم -1

 مرتبه در آغاز وضو. 0شستن دو کف دست  -1
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 .کردن قبل از شستن صورت ينيآب در دهان و ب -0

ى اهلل عليه صل- آنگاه حضرت» :ثيل حديرا پاک نمودن بدل ينيبا دست چپ ب -1

خود را پاک نمود،  ينيبار دو کف دستش را شست، سپس دهان و ب 0 -وسلم

 ...«.بار شست  0اش را سپس چهره

که  يکس يز نمودن، و مبالغت نمودن در آن براييرا خوب تم ينيدهان و ب -5

اق )آب در شدر مضمضه )آب در دهان( و استن» :ثيل حديار نباشد. بدلدروزه

 .ألربعة(أخرجه ا)...«.  يدار باشکه روزه يبجز در صورت ( مبالغه کن،ينيب

 .آب را به اطراف دهان چرخاندن يعني :مبالغت در مضمضه يمعنا

 بکند و باال بکشد. ينيآب را در ب يعني :مبالغه در استنشاق يمعناو 

 ياان آنها فاصلهيکه م يک کف دست مضمضه و استنشاق نمودن، بطوريبا  -6

 نباشد.

 «.ک کف دست مضمضه و استنشاق نموديشت و با اپس آب را برد» :ثيل حديبدل

 (.هيمتفق عل)

 باشد.يام هر شستن دهان )مضمضه( مگو وقت آن هن :مسواک زدن -1

کردم که هنگام هر يبه آنها امر م ئينهشد هرآيامتم سخت نم بر اگر» :ثيل حديبدل

 .(يرواه أحمد والنسائ)«. وضو مسواک بزنند

هنگام  -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل )انبوه(. رسول  پرپشتش يخالل کردن ر -1

 (.يأخرجه الترمذ) کردن.يش خودشان را خالل ميوضوع گرفتن ر

 مسح سر. -9

 يتا به آخر سرش برسد سپس به جلو دياز جلو سرش آغاز نما :ت مسح سريفيک

 سرش برگردد.

 د.ينما که مسح يتيفيباشد به هرکيکردن تمام سر ماما مسح واجب همان مسح
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با دستش مسح نمود،  سر خود را -صلى اهلل عليه وسلم- رسول اهلل» :ث آمدهيدر حد

 (.هيمتفق عل)«. دستان خود را به جلو و عقب برد

ان ير و ميوضو را کامل بگ» :ثيل حديخالل کردن انگشتان دست و پا. بدل -11

 بعة(.أخرجه األر) «.انگشتان خالل کن

شستن دست و  يمودن از سمت راست براشروع ن يعنيآغاز از سمت راست،  -11

 يزگيدن و ... پاکيدر کفش پوش -صلى اهلل عليه وسلم- امبريپ» :ثيل حديپا، بدل

 (.هيمتفق عل)«. دنديپسندي)وضو و غسل( آغاز از راست را م

 مرتبه. 0شستن صورت و دست و پا تا  يعنيک بار شستن، يش از يب -11

َأْشَهُد َأْن اَل إِلََه ِإالَّ اهللُ » :دين بگويچنن بعد از فارغ شدن از وضو. يگفتن شهادت -10
َداً َعْبُدُه َوَرُسولُهُ    .«َوْحَدُه الَ َشرِْيَك لَُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

گردد يش باز ميهشتگانه بهشت برا يد درهايکه بگو يکس :ن است کهيجه آن چنينت

 .(رواه مسلم)خواهد وارد شود. يکه م ياز هر در

که در  يکس» :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- رسول اهلل :وضو گرفتن در منزل -11

ض ياز فرا ياضهينک فريمسجد برود تا ا يرد، سپس به سويمنزل خود وضو بگ

که  يشود، هر قدميخته ميک گناه ريدارد يکه بر م يانجام دهد، هر گام ياله

 .(رواه مسلم) .شود(يبلند م ياو درجه يک منزلتيگذارد يم

 ختن آب بر آن.يوضو قبل و بعد از ر يدن بر اعضايدست کش -15

دو کف  يبا پر -صلى اهلل عليه وسلم- امبريحضرت پ»در آب،  ييجوصرفه -16

 (.هيمتفق عل)«. گرفتيدست وضو م

چهارگانه )دو دست و دو پا( وضو،  يش از مقدار واجب در اعضايشستن ب -11

خود را تا بازو شست، و  دست وضو گرفت و -رضي اهلل عنه-ره يرا که ابوهريز

- دم که حضرت رسول اهللين دين چنيا :خود را تا ساق، سپس گفتند يپاها

 .(رواه مسلم)وضو گرفتند.  -صلى اهلل عليه وسلم
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 :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- بعد از وضوع دو رکعت نماز خواندن، رسول اهلل -11

حضور ذهن رد سپس دو رکعت نماز با يمن وضو بگ يکه مانند وضو يکس»

 «.گردديده مياش بخشبخواند، گناهان گذشته

وضو در هنگام  ياز اعضا يکردن حق هر عضو ادا يعني :کامل کردن وضو -19

 شستن.

 يپنج بار، و برخ يرد، برخيگين بار وضو ميروز چندشخص مسلمان در شبانه

ن سنتها يتواند اين روش با تکرار وضو ميو تهجد، و بد يشتر، مثالً هنگام نماز ضحيب

 د.يحاصل نما ينکه ثواب بزرگيق دهد تا ايرا تطب

 

 ن سنتها هنگام وضويجه انجام دادن ايده و نتيفا

که وضو  يکس» :شود که فرموديم -صلى اهلل عليه وسلم- امبريش پيشامل فرما

رون يب نيزش يهار ناخنيکه از ز ييشود تا جايرون مياز بدنش ب يگرفت، گناهان و

 .(واه مسلمر) .«گردديم

کو، سپس با قلب و يخوب و ن يرد، وضويهر کدام از شما که وضو بگ» :و فرمود

ده يز بخشيگناهانش نش واجب گشته و يدو رکعت نماز بخواند، بهشت برا ذهن حاضر

 .(رواه مسلم) .«گردديم

طان را از ينکه شخص مجاهدت نموده و وسواس شيبخاطر ا :ديگويم يامام نوو

ن مرتبه و منزلت بدست آورده ينموده، تا ا ي، و قلب خودش را خالخود دور نموده

 است.
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 مسواک

 زند.ياست که فرد مسلمان در شبانه روز مسواک م يارياوقات بس

نه آنها يشد، هر آياگر بر امتم دشوار نم» :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- رسول خدا

 .(و مسلم يبخار) .«کردميزدن هنگام هر نماز امر مرا به مسواک

نماز پنجگانه،  يزند. براي( بار فرد مسلمان مسواک م11ش از )يروز بدر شبانه

 نماز وتر، هنگام واردشدن به منزل.، ضحىسنت رواتب، نماز  ينمازها

شدند يکه به منزل وارد م يهنگام -صلى اهلل عليه وسلم- را که رسول خدايز

ح يث در صحيان نموده و حديعنها باهلل  يشه رضيزدند چنانکه حضرت عايمسواک م

 .مسلم آمده است

نکه سنت را انجام داده يمسواک بزن، تا ا يمسلمان، هر بار که وارد منزل شد يپس ا

دهانت بد باشد، و وقت  يکه بو يم و هنگامين هنگام تالوت قرآن کري، و همچنيباش

 .شدن از خواب، و هنگام وضو گرفتن داريب

زه يمسواک دهان را پاک» :فرموده است -اهلل عليه وسلم صلى- را که رسول اهلليز

 .(رواه احمد) .«گردانديو پروردگار را خوشنود م دينمايم

  :ن سنتيق ايجه تطبيده و نتيفا

 .گرددياش خوشنود مپروردگار از بنده –آ 

 د.يمانيزه ميدهان را پاک –ب 

است که  ياريد بسموا يثابت کرده است که همانا چوب مسواک حاو يعلم پزشک

 :، از آنجملهد استيلثه و دندان مف يبرا

 .کروبيماده ضد م -1

 .کنندهيماده ضد عفون -1

 .کننده دهانماده پاک -0
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 .ماده خوشبوکننده دهان -1

 دنيکفش پوش يسنتها

( يياز شما کفش )دمپا يکيکه  يهنگام» :ديفرمايم -صلى اهلل عليه وسلم- امبريپ

رون کند، و يرون کند از سمت چپ بيگاه خواست بد از سمت راست بپوشد، و هر يپوش

 .(رواه مسلم) .«رون آورديا هر دو با هم بيهر دو را با هم بپوشد 

آمد و  يرا که برايگردد، زيروزمره مسلمان تکرار م ين بار در زندگين سنت چنديا

رون از منزل و يرفتن ب ي، براييرفتن به دستشو ين برايپوشد، همچنيرفت به مسجد م

ت بدست آوردن يرون رفتن از منزل و محل کار .... و هر بار که با نيب ي، براييدستشو

 بدست آورده است. ين انجام دهد پاداش بزرگين چنين سنت ايثواب و عمل به ا

 

 لباس يسنتها

ا يرون آوردن لباس است، که معموالً يدن و بيشود پوشيکه غالباً تکرار م ياز کارها

 گر ...يد ها بخاطر مسئليدن و يا بخاطر خوابيو بخاطر شستن آن است 

 :دارد يرون آوردن لباس سنتهايدن و بيپوش

 رون آوردنيدن و بيدر هنگام پوش« بسم اهلل»گفتن  -1

 گفتن بسم اهلل در همه امور مستحب است. :ديگويم يامام نوو

د يپوشيا عمامه ميراهن رداء يکه لباس پ يهنگام -صلى اهلل عليه وسلم- امبريپ -1

اللَُّهمَّ َلَك الَحْمُد أَْنَت َكَسوتَِنيِه، أْسألك ِمْن َخيرِِه وَخْيِر ما ُصنع َلُه، وأُعوُذ » :فرمودنديم
الهى! ستايش براى تو است، تويى که اين لباس را به  .«ِبَك ِمْن شرِّه وَشرِّ ما ُصِنَع َلهُ 

ش يآنچه که برار ين خين را مسئلت دارم و همچنير ايمن از تو خ من پوشاندى،
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 ش ساخته شده است.يبرم از تو از شرش و شر آنچه که برايآماده شده، و پناه م

 .(صححه ابن حبان ،وأحمد يبوداود والترمذأرواه )

صلى اهلل عليه - امبريث پيحدل يدن بدليآغاز نمودن از سمت راست هنگام پوش -0

 يواه الترمذر) .«ديد از سمت راست خودتان آغاز کنيديهرگاه پوش» :-وسلم

 .(حيوهو صح ،وأبوداود وابن ماجه

 اورد سپس سمت راست.يرون بيراهن خود را اول از سمت چپ بيشلوار و پ -1

 

 وارد و خارج شدن از منزل يسنتها

د ياد نمايبکثرت خدا را د، و يبگو« بسم اهلل» :مستحب است که :ديفرمايم يامام نوو

 و بر مردم سالم کند.

صلى اهلل عليه - امبريث پيل حديبدل ،شدن به منزل گام واردهن :اد خداونديذکر و  -1

اد کرد هنگام وارد يبه منزلش وارد شد پس خدا را  يهر گاه شخص» :-وسلم

ماندن است و نه  ينجا نه جايا :ديگويطان ميشدنش و وقت غذا خوردنش ش

 «.شب يغذا

 ياللهم إنِّ » :-صلى اهلل عليه وسلم- امبريث پيل حديورود به منزل، بدل يدعا -1
ِبْسِم اهلِل َوَلْجَنا، َوِبْسِم اهلِل َخَرْجَنا، المخرج،  رَ يوخ المولجِ  رَ يخ أسألکَ 

ْلَنا رون رفتن ير وارد شدن و بيو خ يمن از تو خوب الهي، ...«.َوَعَلى رَب َِّنا تَ وَكَّ

م، و بر يرون رفتيم، و با نام خدا بيمسئلت دارم. با نام خدا وارد شد

 م.يتوکل نمودپروردگارمان 

 .(رواه أبو داود) .اش سالم کندسپس بر اهل خانه
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شه با توکل نمودن بر خداوند در ورود و خروجش از ين شخص مسلمان هميبنابرا

 د.ينمايت ميخود را با پروردگارش تقو يمنزل رابطه

که به منزل وارد  يهنگام -صلى اهلل عليه وسلم- امبريرا که پيز :زدنمسواک -0

 (.رواه مسلم)زدند. يم ول مسواکشدند ايم

  :ش خداونديل فرمايبدل :سالم کردن -1

ُ.(61)النور:ُُ﴾.فَِإَذاَُدَخْلت ْمُب  ي وتاًَُفَسلِّم واَُعَلىُأَنْ ف ِسك ْمُُتَِيًَّةُِمْنُِعْنِدُاللَِّهُم َبارََكًةُطَيَِّبةًُ﴿
 از هر نماز فرض که در مسجد ادا ک شخص مسلمان بعديم که ياگر فرض نمائ

ق يکه در هنگام وارد شدن به منزلش، تطب ينه تعداد سنتهايکند به منزل وارد شود هرآيم

 رسد.يسنت م 11روز به دهد در شبانهيم

َة ِإالَّ » :ديرون شدن از منزل بگوياما هنگام ب ْلُت َعَلى اهلِل، َواَل َحْوَل َوالَ قُ وَّ ِبْسِم اهلِل، تَ وَّكَّ
قوت  و وريست بجز نين يرو و قوتيچ نيو ه ،ل کردم بر خدابا نام خدا، توک» «.بِاهللِ 

ز يطان ني، و شيت شديو هدا ي، و محفوظ شديت شديکفا :شوديبه او گفته م .«ياله

 .(داودوأبو يرواه الترمذ) .«از سر راهت دور شد

رفتن به نماز  يشود، برايرون مين بار از منزل بيروز چندشخص مسلمان در شبانه

ه ...، پس هرگاه که از د و انجام امور خانيخر يرفتن به محل کار، برا يجماعت، برا

را بدست  يميار عظيد و ثواب بسيد، فواين سنتها عمل نمايشود به ايرون ميمنزل ب

 آورد.يم

  :رون شدن از منزلين سنت هنگام بيجه انجام دادن اينت

 شود.يت ميا و آخرت کفاياز امور دن ياز هر امر -1

 گردد.ي)جن و انس( محفوظ م يبداز شر هر  -1

است، پس خداوند تو را در  يت ضد گمراهيابد. و هداييت دست ميبه هدا -0

 کند.يتت ميهدا يو أخرو يويدن يتمام کارها
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 رفتن به مسجد يسنتها

دانستند ياگر مردم م» :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- امبريزود رفتن به مسجد، پ -1

 ياندازشان بدون قرعهيدارد، آنگاه برا ياول چه پاداش تن در صفپاسخ به اذان و نشس

دانستند زود رفتن به مسجد چه يو اگر م کردند.يم يکشنه قرعهيشد. هرآيحاصل نم

دانستند در نماز يکردند، و اگر ميم يکشبدست آوردنش قرعه ينه برايدارد هرآ يپاداش

 (.هيمتفق عل)«. آمدنديست و پا منه با چهار دينهفته است هرآ يعشاء و صبح چه پاداش

ََُسِْعْيُ» :رفتن به مسجد خواندن دعاي -1 ُِلَساِنُْن  ْوراً،َُوِفْ ُن  ْوراً،َُوِفْ ُقَ ْلِبْ اللَّه مَُّاْجَعْلُِفْ
َُبَصرِْيُن  ْوراً،َُواْجَعْلُِمْنَُخْلِفْيُن  ْوراً،َُوِمْنُأََماِمْيُن  ْوراً،َُواْجَعْلُمُِ ْنُفَ ْوِقْيُن  ْوراً،َُوِمْنُن  ْوراً،َُواْجَعْلُِفْ

ُن  ْوراًُ ُأَْعِطِِنْ ُاللَّه مَّ ُن  ْوراً، ُمسلم)ُ.«َُتِِْتْ ، و در زبانم يقرار بده در قلبم نور الهي،» .(رواه

و از  ي، و از جلوم نوريو از پشتم نور ي، و در چشمم نوري، و در گوشم نورينور

 «.بفرماعطا  يبه من نور ، الهي،ينورنم يو از پائ يم نوريباال

هر گاه اقامه » :ديفرمايم -صلى اهلل عليه وسلم- امبريبا آرامش و وقار رفتن، پ -0

 «.دينماز برو يبسو د در حال آرامش و وقاريدينماز را شن

آهسته گام برداشتن و عجله اند که آهستهح کردهياده به مسجد رفتن، فقها تصريپ -1

نکه يباشد، تا ا مي -عليه وسلم صلى اهلل- نکردن در هنگام رفتن به مسجد سنت محمد

ار گام برداشت يکه درباره بس يادتر شود. و آنها به نصوص شرعيآن شخص ز يهايکين

 اند.مسجد است، استناد نموده يبسو

که  يزينکنم به چ يمائراهنرا ا شما يآ» :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- رسول خدا

صحابه عرض « برد؟يدرجات را باال مکند و مقام و يتوسط آن خداوند گناهان را پاک م

رواه ) ...«.مساجد  يار برداشتن بسويبس ياگامه» :رسول خدا، فرمود يبله ا :کردند

 .(مسلم
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اللَّه مَُّ.ُِبْسِمُاهلِلَُوالصَّالَة َُوالسَّاَلم َُعَلىَُرس ْوِلُاهللُِ» :شدن به مسجد هنگام وارد يدعا -5
 «.م بگشايدروازه رحمتت را برا لهي،ا» «.افْ َتْحُِلُْأَبْ َواَبَُرْْحَِتكَُ

درود  -صلى اهلل عليه وسلم- امبريد بر پياز شما به مسجد داخل شد با يکيهر گاه 

ُأَبْ َواَبَُرْْحَِتكَُ» :ديبفرستد و بگو مه و يابن ماجه وابن خزو ئي)رواه النسا «.اللَّه مَُّافْ َتْحُِلْ

 .(ابن حبان

سنت » :-رضي اهلل عنه-بن مالک  أنس لل قويبدل ،شدن راست وارد يبا پا -6

چپ  يراست و هنگام خارج شدن با پا ياست که هنگام داخل شدن به مسجد با پا

 (.أخرجه الحاکم)«. يخارج شو

دانستند در اذان و صف ياگر مردم م» :صف اول جماعت به جلو رفتن يبرا -1

نه ينند هرآک يکشنکه قرعهيافتند مگر ايينهفته است سپس نم ياول جماعت چه پاداش

 .(ومسلم يرواه البخار) «.کردنديم يکشقرعه

اللَّه مَُّ» :بگو يرون شديهر گاه از مسجد ب»رون شدن از مسجد. يهنگام ب يدعا -1
 (.رواهُمسلم).ُ«ِإِنَُِّْأْسأَل َكُِمْنَُفْضِلكَُ

 امبر درود بفرستد.يهنگام خروج بر پ :يت نسائيو در روا

 .چنانچه گذشت -رضي اهلل عنه-ل انسل قويبدل ،رون شدنديچپ ب يبا پا -9

 مسجد. تحية خواندن نماز  -11

نکه دو رکعت نماز يند تا اياز شما به مسجد وارد شد هرگز ننش يکيهر گاه »

 (.هيمتفق عل)«. بخواند

 ز روا هست.يشده ن يدر اوقات نه حتىالمسجد  ةيتح خواندن :ديفرمايم يامام شافع

المسجد سنت  ةيتحن اجتماع دارند که يا بر ياهل فتو :ديگويحافظ ابن حجر م

 باشد.يم

نماز پنجگانه  يباشد و هنگام رفتن برا ن سنتها کوشايق اين اگر مسلمان بر تطبيبنابرا

 ( سنت عمل نموده است.51انجام دهد در شبانه روز مجموعاً )
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 اذان يسنتها

 :ج تا هستندزاد المعاد ذکر نموده است مجموعه پنم در کتاب يچنانچه امام ابن ق

که  ،«َحيَّ َعَلى الصَّالِة، َوَحيَّ َعَلى الَفاَلحِ » د، مگر دريشنونده اذان مانند مؤذن بگو -1

َة إالَّ بِاهللِ » بايد بگويد:  .(ومسلم يالبخار هروا) «.الَ َحْوَل َوالَ قُ وَّ

شود. چنانکه در يت حاصل مين برايبهشت بر :ن است کهين سنت ايجه اينت

 .م آمده استح مسليث صحيحد

َوأَنَا َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل َوْحَدُه اَل َشرِْيَك » :ديبگو )بعد از ختم آن( اذانشنونده  -1
ٍد َرُسْواًل، َوبِاإِلْساَلِم ِدْيناً  دًا َعْبُدُه َوَرُسْولُُه، َرِضْيُت بِاهلِل رَباًّ، َوِبُمَحمَّ و » «َلُه، َوَأنَّ ُمَحمَّ

کتا و همانا محمد ي يبحق بجز خدا يست معبوديدهم نيم يز گواهيمن ن

محمد  يامبرين اسالم و پيخداوند و به د يفرستاده خدا است و به پروردگار

 «.شدم يراض

ث يشود چنانکه در همان حديده ميگناهان آمرز :ن است کهين سنت ايجه اينت

 مذکور است.

درود  -اهلل عليه وسلمصلى - امبريبعد از تمام شدن اذان و جواب دادن، بر پ -0

 است. يمين آن درود ابراهيتربفرست، و کامل

د پس يديمؤذن را شن يهر گاه صدا» :-صلى اهلل عليه وسلم- امبريش پيفرما آن ليدل

ک درود يرا هر کس که بر من يد، زيد، سپس بر من درود بفرستيمانند مؤذن بگوئ

 .(سلمرواه م) .«فرستديبفرستند، خداوند بر او ده درود م

اد ي ي)نزد فرشتگان( بخوب ياعل يخداوند او را در مال :درود خداوند بر بنده معناي

 کند.يم
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َُكَماَُصلَّْيَتَُعَلىُِإبْ رَاِهْيَمُ» :ن استيچن يميدرود ابراه َُوَعَلىُآِلُُم َمٍَّد، َُعَلىُُم َمٍَّد اللَّه مََُّصلِّ
ْيٌدَُمَِيُْ َُكَماُبَارَْكَتَُعَلىُإِبْ رَاِهْيَمَُوَعَلىَُوَعلىُآِلُِإبْ رَاِهْيَم،ُإِنََّكُْحَِ ٌد،ُاللَّه مَُّبَارِْكَُعَلىُُم َمٍَّدَُوَعَلىُآِلُُم َمٍَّد،

ْيٌدَُمَِْيدٌُ  .(يرواه البخار) «.آِلُِإبْ رَاِهْيَم،ُإِنََّكُْحَِ

ُالتَّامَِّة،َُوالصَّاَلةُِ» :دين بگويبعد از درود چن -1 ْعَوِة ُالدَّ ِه ِِ َُهِذ َُربَّ الَقائَِمِة،ُآِتُُم َمَّداًُُاللَّه مَّ

َلَة،َُوابْ َعْثه َُمَقاماًَُُمْم ْوداًُالَِّذْيَُوَعْدتَهُ  َلَةَُواْلَفِضي ْ ن دعوت کامل يصاحب ا يا، الهي» «.اْلَوِسي ْ

 يکوئيت عطا بفرما، و آن مقام نيله و فضليشود به محمد وسيکه بر پا م يو نماز

 .(يبخارالواه ر) .«به او بده ياکه به او وعده داده

 -صلى اهلل عليه وسلم- امبرين دعا را بخواند شفاعت پيکه ا يکس :ن دعايده ايفا

 گردد.يش روا ميبرا

 را کهيز ديخودش دعا بکند، و از فضل و کرم خدا طلب نما يبعد از آن برا -5

 :-صلى اهلل عليه وسلم- ش رسول خدايل فرمايشود. بدلياستجاب م عايشد

از خدا سؤال کن که  يند بگو، پس هر گاه تمام کرديگويم همچنان که مؤذنها»

 .(رواه أبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر وصححه ابن حبان)«. شوديبه تو داده م

( سنت 15دهد ) دن اذان انجاميکه فرد مسلمان هنگام شن ييها مجموع سنت

 باشد.يم

 

 اقامه يسنتها

داده است همان  يفتو فتاء(اإلة ويعلملجنة الدائمة للبحوث الل)ا يئت فتويچنانکه ه

 چهار سنت ذکر شده اول را انجام دهد.

( 11آورد )يکه شخص مسلمان هنگام اقامه و نماز بجا م ين مجموع سنتهايبنابرا

 باشد.يسنت م
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 :نکته

َحيَّ د، بجز در يد، بگويگويکننده مسنت است که شنونده اقامه همچنانکه که اقامه
َة إالَّ بِاهللِ » ديکه با َحيَّ َعَلى الَفاَلحِ َعَلى الصَّالِة، وَ   د.يبگو «اَل َحْوَل َواَل قُ وَّ

)أقامها اهلل د، و يز همچنان بگويد، او نيگويم)قد قامت الصالة(  :که مؤذن يهنگام

 ف است.يث وارد شده ضعيرا که حديد زيرا نگو وأدامها(

 .«اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء»(. يئت فتوي)ه

 

 ستره نماز خواندن يبسو

از شما نماز گزارد پس  يکيهر گاه » :فرموده است -صلى اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

و  يان ويم يک شود و هرگز نگذارد که کسيستره نماز بگزارد، و به آن نزد بسوي

 (.أبوداود وابن ماجهرواه )«. اش عبور کندستره

ا يم نماز، خواه در مسجد باشد ودن ستره هنگاب است بر سنت ث نص عامين حديا

 کسان هستند.ين مسئله مردان و زنان يدر خانه، و در ا

ستره نماز  ياند، و بسون سنت محروم نمودهينمازگزاران خودشان را از ا يبرخ

 خوانند.ينم

، يرواتب، نماز ضح يگردد، در نمازهاين بار تکرار ميروز چندن سنت در شبانهيا

 .... مسجد، نماز وتر هيتح

 کند.يکه نماز فرض را در خانه ادا م ين زنان هنگاميهمچن

 باشد.يم يرا که امام جماعت ستره مقتديست زين ياما هنگام نماز جماعت لزوم
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 رامون سترهيپ يمسائل

دهد يخودش در سمت قبله قرار م ياست که فرد نمازگزار جلو يزيستره آن چ -1

 يک بودن آن حديا باريپهن  ي، برارهيا ستون، و غي يدستوار، چوبيمانند د

 مشخص نشده است.

 باشد.يک وجب ميباً يستره مانند چوب آخر کجاوه شتر باشد، که تقر ياما بلند -1

کردن که امکان سجده يگز باشد بطور 0ن شخص تا ستره در حد يمسافت ب -0

 داشته باشد.

ضه باشد يفر باشد، خواه نمازيامام و منفرد هر دو مشروع م يستره قراردادن برا -1

 ا نافله.ي

 رگردد. پس در صورت لزوم عبوي( محسوب ميستره امام، ستره مأموم )مقتد -5

 ندارد. يصف نمازگزاران اشکال يکردن در جلو

  :ن سنتيق ايده تطبيفا

باشد که  يکه عبورکننده از کسان يکند، در صورتيم يريشدن نماز جلوگاز باطل -أ

جاد ينکه در نماز نقص ايا اياه( و يگ ساالغ و سزن،  :کنند )مانندينماز را باطل م

 شود.يشود و از پاداش آن کاسته ميم

ن طرف و آن طرف نگاه يشود که انسان به اينست که مانع ميگر آن ايده ديفا -ب

اش خود قرار داده نگاهش غالباً ما قبل ستره يکه جلو ين کسيکند، بنابرا

 گردد.ينماز منحصر من صورت افکار نمازگزار در يباشد، در ايم

توانند عبور يم ينمازش عبور کننده براحت ينکه جلويا بدونگان کنندهعبور -ت

 ند.ينما
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 روزنافله در شبانه ينمازها

که  يهر بنده مسلمان» :ديفرمايم -صلى اهلل عليه وسلم- رسول خدا :راتبه يسنتها -1

ش در بهشت يداوند براروز نماز بخواند خر از نماز فرض، دوازده رکعت در شبانهيغ

 .(رواه مسلم) .«شوديساخته م ياا در بهشت خانهي، سازديم ياخانه

رکعت بعد از نماز  1رکعت قبل از نماز ظهر و  1 :ن قرار استيدوازده رکعت بد

رکعت قبل از نماز  1رکعت بعد از نماز عشاء و  1رکعت بعد از نماز مغرب، و  1ظهر، 

 صبح.

- امبريحت پين نصي؟ پس بر ايستيدر بهشت ن يامشتاق خانه اي! آزميبرادر عز يا

 ر از فرض ادا بکن.يمحافظت کن، و دوازده رکعت غ -صلى اهلل عليه وسلم

باشد چونکه بدن انسان متشکل يصدقه م 061ثوابش معادل  :( چاشتينماز )ضح -1

وز ک صدقه واجب است که در ريباشد، و بر هر کدام ياستخوان و مفصل م 061از 

ن نعمتها را بجا آورده باشد، دو رکعت نماز ين صورت شکر ايد، تا بدياداء نما

 باشد.ين همه آنها ميگزيجا يضح

رضي اهلل -ت شده است از ابوذر يح مسلم روايچنانچه در صح :ده آنيجه و فاينت

 ياعضااز  يدر هر صبگاه بر هر بند» :فرموده است -صلى اهلل عليه وسلم- امبريپ -عنه

الزم است، پس هر سبحان اهلل گفتن صدقه است، و امر به معروف  يااز شما صدقه يکي

)چاشت(  ين دو رکعت نماز ضحيهمه ا ياز منکر صدقه است، بجا يصدقه است و نه

 مدوست) :ت شده است که فرموديروا -رضي اهلل عنه-ره يو از ابوهر«. کنديت ميکفا

که تا زنده ام آن  وصيت نمود به سه چيزرا م -صلى اهلل عليه وسلم- حضرت رسول اهلل

دن نماز ينکه قبل از خوابي، و ايضح را ترک نخواهم کرد: روزة سه روز از هرماه، نماز

 .(هيمتفق عل). (وتر را بخوانم
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شود تا ربع ساعت قبل از يآفتاب وقت آن آغاز م ربع ساعت بعد از طلوع :وقت آن

 نماز ظهر.

 د است.يخورش يام شدت گرمهنگ :آن ين اوقات ادايبهتر

 ن دو رکعت است.ن آيکمتر :شيهاتعداد رکعت

 ست.يرکعت، و گفته شده محدود ن 1 :حداکثر آن

رحمت کند خداوند » :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- رسول خدا :نماز سنت عصر -0

رواه أبوداود ) .«را که قبل از نماز عصر چهار رکعت نماز سنت بخواند يابنده

 .(يوالترمذ

قبل از نماز » :فرمودند -صلى اهلل عليه وسلم- حضرت رسول اهلل :سنت مغرب -1

 «.ديمغرب نماز )سنت( بخوان

 .(يرواه البخار) .«که بخواهد يکس» :بار سوم فرمود

ان هر دو اذان )اذان و يم» :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- رسول اکرم :سنت عشاء -5

است در بار سوم ان هر دو اذان نماز يت، مان هر دو اذان نماز اسياقامه( نماز است، م

 .(هيمتفق عل) .«که بخواهد يکس يبرا» :فرمود

 

 ام(ينماز شب )ق يهاسنت

ن روزه بعد از ماه رمضان يبهتر» :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- حضرت رسول اهلل

رواه ) .«ضه نماز شب استين نماز بعد از فريروزه ماه محرم الحرام است، و بهتر

 .(مسلم

زده رکعت باشد، همراه با يا سيازده رکعت ينست که ين تعداد نماز شب ايبهتر -1

ازده رکعت ي -صلى اهلل عليه وسلم- حضرت :ثيل حديام، بدلينمودن ق يطوالن
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زده رکعت نماز يدر شب س» :گريت دي. و در روا(يرواه البخار) .«خواندندينماز م

 .(يرواه البخار) ....«خواندنديم

ات آخر يزد مسواک بزند و آيخيکه از خواب بر م يکه هنگامو سنت است  -1

َُْلياٍتُ﴿: سوره آل عمران َُوالنََّهاِر ُاللَّْيِل َُواأْلَْرِضَُواْخِتالِف ُالسََّماَواِت ُِفَُخْلِق ِإنَّ
 تا آخر سوره بخواند..ُ(191)آلُعمران:﴾.ُأِل وِلُاأْلَْلَبابُِ

 :ثابت شده بخواند -عليه وسلم صلى اهلل- امبريکه از پ يو سنت است که دعا -0

ُأَْنتَُ» ُاْلَْْمد  َُلَك ُأَْنتَُُاللَّه مَّ ُاْلَْْمد  َُوَلَك ُِفْيِهنَّ، َُوَمْن َُواأَلْرِض ُالسََّمَواِت ُُقَ يِّم  ن  ْور 
ُالسََّمَواِتَُواأَلْرضُِ ُأَْنَتُم ِلك  د َُوَلَكُاْلَْمُُْ،السََّمَواِتَُواأَلْرِضَُوَمْنُِفْيِهنَّ،َُوَلَكُاْلَْْمد 

،َُواْْلَنَّة َُحقُ  َُولَِقاؤ َكُاْلَْقُّ ،َُوقَ ْول َكُاْلَْقُّ َُوَوْعد َكُاْلَْقُّ َُحق ،َُوالنَِّبي ُّْوَنُُ،أَْنَتُاْلَْقُّ َوالنَّار 
َُوالسَّاَعة َُحقُ ُصلىُاهللُعليهُوسلمَحق ،َُوُم َمٌَّدُ ،َُوِبَكُآَمْنتُ ُ،َحق  ُ،اللَّه مََُّلَكَُأْسَلْمت 

ُ َُماُتَ وَكَّْلتُ َوَعَلْيَك ُِلْ ُفَاْغِفْر ، َُحاَكْمت  َُوِإلَْيَك ، َُخاَصْمت  َُوِبَك ، َِ ُأَنَ ْبت  َُوِإلَْيَك ،
ُأَْعَلْنتُ  ،َُوَما َُأْسَرْرت  ،َُوَما َُأخَّْرت  ،َُوَما ُِإالَُّأَْنَتُاْلم َقدِّم ،َُوأَْنَتُاْلم ؤَُُ،َقدَّْمت  ُإِلََه ُاَل خِّر 

ُُأوُْ]ُ.أَْنتَُ ُإِلََه  ،ايخدا. »(يومسلم واللفظ للبخار يرواه البخار) «.[َغي ْر كَُاَل

ن و هر آنکه در آنست يرکننده آسمانها و زميتو است تو تدب يش برايستا

ن و هر آنکه در آن يش از آن تو است، تو نور آسمانها و زمي، و ستايهست

، و از ين هستيتو پادشاه آسمانها و زم ،شي، و از آن تو است ستاياست هست

دار تو، و کالم تو، يوعده تو راست است و د و يتو حق ،شيااست ست آنِ تو

 بر -صلى اهلل عليه وسلم- امبران و محمديقت است، و پيو بهشت و دوزخ حق

مان يم نمودم و به تو ايخود را به تو تسل ،ايقت است، خدايامت حقيحقند و ق

و به دم، يتو جنگ يتو بازگشتم، و برا يآوردم، و بر تو توکل کردم، و به سو

نده و نهان و آشکار مرا، يامرز گناهان گذشته و آيتو حکم کردم، پس ب دستور

 «.بحق مگر تو يست معبودي، نيادهنده و عقب اندازهيشيتو پ
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 يبرا آغاز نمودن نماز شب با دو رکعت کوتاه و مختصر، تا :ن از سنتهايو همچن -1

 بعد از آن آماده شود.

نماز شب  ياز شما برا يکيهر گاه » :رمودف -صلى اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

 .(رواه مسلم) .«ديبرخاست پس نمازش را با دو رکعت کوتاه آغاز نما

صلى - امبريافتتاح ثابت شده از پ ينماز شب را با دعا :ن سنت است کهيو همچن -5

َُوِإْسرَُ» :ديآغاز نما -اهلل عليه وسلم َُوِمْيَكائِْيَل، رَائِْيَل، ُِجب ْ َُربَّ فَاِطَرُُ،اِفْيلَُاللَّه مَّ
ُِفْيِهُ َُكان  ْوا ُفَ ْيَما ُِعَباَدَك ُبَ ْْيَ َُُتْك م  ُأَْنَت َُوالشََّهاَدِة، ُاْلَغْيِب َُعاِِلَ َُواأَلْرِض، السََّمَواِت
ُِصَراٍطُ ُِإََل َُتَشاء  َُمْن ُتَ ْهِدْي ُِإنََّك ُبِِإْذِنَك، ُاْلَْقِّ ُِمَن ُِفْيِه ُاْخت ِلَف ُِلَما ُاْهِدِنْ ََيَْتِلف ْوَن،

ل، يل و اسرافيکائيل و ميپروردگار جبرئ يا ،ايخدا. »(رواه مسلم) «.َتِقْيمٍُم سُْ

ان يم يکنين، آگاه به نهان و آشکار، تو حکم ميننده آسمانها و زميآفر

ت کن مرا در آنچه يکردند، هداين اختالف مکه آنها در آ يزيبندگانت در چ

 يه تو هر که را بخواهک ياختالف کرده شده در آن از حق به اراده تو، براست

 «.يکنيت ميبراه راست هدا

 د.ينما يو سنت است که نماز شب را طوالن -6

 :ده شد، کدام نماز بهتر است؟ فرموديپرس -صلى اهلل عليه وسلم- از رسول اهلل

 .(رواه مسلم) .«ام )نماز(يبودن ق يطوالن»

أعوذ باهلل » :ديات عذاب، سنت است که به خدا پناه ببرد و بگويهنگام تالوت آ -1
 .«من عذاب اهلل

اللَّه مَُِّإِنَُِّْأْسأَل َكُِمْنُ» :ديد. و بگويات رحمت، از خداوند رحمت طلب نمايو هنگام آ
 «.کنميمن از فضل و بخشش تو طلب م ا،خداوند» «.َفْضِلكَُ

 :ثيل حديد، بدلياهلل بگو وند، سبحانخدا يه و پاکيات تنزيو هنگام خواندن آ

د يرسيم ياهيخواند، و هرگاه به آيشمرده شمرده م -هلل عليه وسلمصلى ا- امبريپ»

د که سؤال يرسيم ياهيگفتند و هرگاه به آياهلل م ح خدا بود سبحانيکه در آن تسب
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د که پناه بود از خدا پناه يرسيم ياهيکرد، و هر گاه به آيبود از خدا طلب م

 .(رواه مسلم) ...«خواست يم

 

 ام شبيق يه براکننداسباب کمک

 دعا -1

 دنيزود خواب -1

 لوله )در وقت نهار استراحت( نمودنيق -0

 ترک گناه -1

 جهاد با نفس -5

 

 شيوتر و سنتها

سوره  که سه رکعت وتر خواند سنت است که در رکعت اول بعد از فاتحه، يکس -1

ُاأْلَْعَلى﴿ ُرَبَِّك ُاْسَم ُاْلَكاِفر ونَُ﴿سوره  و در رکعت دوم ،﴾َسبِِّح ُأَي َُّها ُيَا و در  ﴾ق ْل

و  يچنانکه در سنن أبو داود و ترمذ را بخواند.ُ﴾ق ْلُه َوُاللَّه َُأَحدٌُ﴿رکعت سوم 

 ت شده است.يابن ماجه روا

و در بار  «س ْبَحاَنُاْلَمِلِكُاْلق دُّْوسُِ» :دينکه از نماز سالم داد سه مرتبه بگويبعد از ا -1

 د.يبلند بگو يسوم با صدا

ُاْلَمالَِئَكِةَُوالرُّْوحُِ» د، ويگويند مبل يبا صدا :يت دار قطنيو در روا ز اضافه ين را «َربِّ

 .(ينسائالرواه ابوداود و) .کنديم
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 سنت صبح

 :ژه دارديو يآداب و سنتها

 :ت است که فرمودياهلل عنها روا يشه رضيکوتاه و مختصر بودن، از حضرت عا -1

بح دو ان اذان و اقامه نماز صيم -صلى اهلل عليه وسلم- حضرت رسول خدا»

 ه.يمتفق عل« خواندنديرکعت کوتاه و مختصر م

در دو رکعت  -صلى اهلل عليه وسلم- امبريپ :شوديآنچه در آن دو رکعت خوانده م

آَمنَّاُبِاللَِّهُ...﴿ :و در رکعت دوم.ُ(106)البقرة:ُ...﴾ُق ول واُآَمنَّاُبِاللَِّهَُوَماُأ ْنزَِلُِإلَْيَنا﴿ ياول
 خواند.يمُ(51)آلُعمران:ُ﴾ُِلم ونََُواْشَهْدُبِأَنَّاُم سُْ

 :در رکعت آخر :گريد يتيو در روا

َُوبَ ْيَنك مُْ﴿ ُبَ ْيَنَنا َُسَواٍء َُكِلَمٍة ُِإََل ُتَ َعاَلْوا ُاْلِكَتاِب ُأَْهَل ُيَا ُُ...﴾ق ْل را ُ(61)آلُعمران:

 .(رواه مسلم) .خوانديم

ق ْلُ﴿و  ﴾اُاْلَكاِفر ونَُق ْلُيَاُأَي ُّهَُ﴿در دو رکعت نماز سنت صبح  :ت آمدهيک روايو در 
 .(رواه مسلم) .را خواندند ﴾ه َوُاللَّه َُأَحدٌُ

هر گاه نماز سنت صبح را  -صلى اهلل عليه وسلم- رسول خدا :دنيبه پهلو خواب -1

 .(يرواه البخار) .دنديکشيکردند بر پهلو راست دراز ميادا م

 ي، به پهلويش نماز سنت صبح را ادا نموديکه در منزل خو يسپس بکوش هنگام

 .ينکه به سنت عمل کرده باشيقه باشد، تا ايچند دق ياگرچه برا راست دراز بکش،

 نشستن بعد از نماز صبح

خواند تا يکه نماز صبح را م يهنگام -صلى اهلل عليه وسلم- حضرت رسول اکرم

 .(رواه مسلم) .نشستيش ميد در نمازگاه خويطلوع کامل خورش
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 يخداوند عزوجل فرشتگان را مکلف نموده که برا که يبدرست :يچه نعمت بزرگ

ا يند، خواه قبل از نماز نشسته باشند ياند دعا و استغفار نماکه در مسجد نشسته يکسان

ببخش او را ...،  ،پروردگارا ،امرز او رايب ،پروردگارا يا :نديگوين ميبعد از نماز، و چن

 ث آمده است.يهمچنانکه در حد

ع و ين اگر مطيقدر و منزلت خود را نزد پروردگارت بب برادر مسلمان، يپس ا

 گرداند.يتو م يفرشتگان مقرب درگاهش را مأمور دعا برا يفرمانبردارش باش

 

 ( نمازي)خواندن يقول يسنتها

 استفتاح يدعا -0

َُوتَ عَُ» ي:گفتن دعا از و آن عبارت است ُاَْس َك، َُوتَ َباَرَك َُوِِبَْمِدَك، ُاللَّه مَّ اََلُس ْبَحاَنَك
إِلََهَُغي ْر كَُ  .األربعة()رواه  .االحرام ةريتکب از بعدُ«َجدَُّك،َُوالَُ

ُاْلَمْشرِِقُ» :ت شدهيز روايگر نيد يو دعا َُكَماُبَاَعْدَتُبَ ْْيَ َُخطَايَاَي َُوبَ ْْيَ ُبَاِعْدُبَ ْيِِنْ اللَّه مَّ
ُا ُي  نَ قَّى َُكَما َُخطَايَاَي ُِمْن ُنَ قِِِّنْ ُاللَّه مَّ ُِمْنَُواْلَمْغِرِب، ُاْغِسْلِِنْ ُاللَّه مَّ ُالدََّنِس، ُِمَن ُاألَبْ َيض  لث َّْوب 

 .(ومسلم يرواه البخار)«.َُخطَايَاَيُبِالث َّْلِجَُواْلَمِاءَُواْلبَ َردُِ

 وارده شده را بخواند. ين دعاهاياز ا يکين يبنابرا

 قبل از قراءت  به خداوند پناه خواستن -4

ُ.«ْيطَاِن الرَِّجيمِ بِاللَِّه ِمَن الشَّ  وذُ أعُ » :ديبگو
ُ﴾.ِبْسِمُاللَِّهُالرَّْْحَِنُالرَِّحيمُِ﴿: گفتن -3
 بعد از فاتحه.« نيآم» :گفتن -2
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در دو رکعت اول از نماز صبح و جمعه و مغرب و  خواندن سوره بعد از فاتحه -5

 يدر نمازها يشود، اما مقتديخوانده م يسنت که بطور تنها ي، و نمازهايچهار رکعت

 ر.يخ يجهر يدر نمازها يواند ولخيم يسر

نَ ه َما،َُوِمْلَءَُماُِشْئَتُِمْنَُشْيٍءُبَ ْعد ،ُأَْهَلُ» :گفتن -1 ِمْلَءُالسََّمَواِت،َُوِمْلَءُاأَلْرِضَُوَماُبَ ي ْ
ُأَْعطَُ ُِلَما َُمانَِع ُاَل ُاللَّه مَّ َُعْبٌد َُلَك ُوَك لَُّنا ُاْلَعْبد ، ُقَاَل َُما َُأَحقُّ َُواْلَمْجِد، ُلَِماُالث ََّناِء ُم ْعِطَي َُواَل ْيَت،

ُِمْنَكُاْلَْدُُّ ُاْلَْدِّ َُذا َفع  رَب ََّناَُوَلَكُ» :گفتنبعد از بلندشدن از رکوع و بعد از  .«َمنَ ْعَت،َُواَلُيَ ن ْ

 (.رواه مسلم) .ديبگو «اْلَْْمدُ 

 حات رکوع و سجود.يکبار گفتن تسبيش از يب -1

ُاْغِفْرُِلُْ»کبار گفتن يش از يب -1  ن دو سجده.ايم «َربِّ

ُِإِنُِّْأَع ْوذ ُِبكَُ» :گفتن دعا -9 َنِةُاْلَمْحَياُُاللَّه مَّ ِمْنَُعَذاِبَُجَهنََّم،َُوِمْنَُعَذاِبُاْلَقْْبِ،َُوِمْنُِفت ْ
َنِةُاْلَمِسْيِحُالدَّجَّالُِ  در تشهد آخر.«.َُواْلَمَماِت،َُوِمْنُِفت ْ

کتفاء نکند بلکه هر ح ايو مستحب است که نمازگزار در حالت سجده، فقط به تسب

که بنده به  ين حالتيکترينزد» :ثيل حديخواهد در سجده دعا کند بدليچه م

ار دعا ين در سجده بسيباشد، بنابراياست که در حال سجده م يپروردگارش است وقت

 .(رواه مسلم) .«ديکن

)حصن  د به کتاب پناهگاه مسلمانيتوانيز هست که شما مين يگريد يدعاها

 د.يجوع کنر المسلم(

که  ياستفتاح و دعا يتکرار کن، بجز دعا ين سنتها که گذشت در هر رکعتيهمه ا

 بعد از تشهد است.

سنت  106رکعت،  11در نماز فرض در  يقول ين سنتهاين مجموع ايپس بنابرا

شود، و مجموع سنتها در يسنت است که در هر رکعت تکرار م 1م ياست، اگر که بگوئ
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باشد، و يسنت م 115شود، يمروز خوانده ت است و در شبانهرکع 15نماز سنت که 

 گردد.ي، اضافه ميام شب و نماز ضحين سنتها با نماز قيتعداد ا يگاه

 :شود عبارتند ازيک بار در نماز تکرار نميکه بجز  يقول ياما سنتها

 استفتاح يدعا -1

 بعد از تشهد يدعا -1

نوافل )سنت( که  ياما در نمازها سنت است، 11ن مجموع آنها در نماز فرض يبنابرا

ام يق يبر تعداد آنها در نمازها يشود، و گاهيسنت م 11شود، يروز خوانده مدر شبانه

 گردد.يالمسجد اضافه م ةيتحا ي يضح يشب، و نمازها

 نماز يعمل يسنتها

 .اإلحرام ةريبلندکردن دستها همراه با تکب -1

 بلندکردن دستها هنگام رکوع. -1

 شدن از رکوع.ا هنگام راستبلندکردن دسته -0

 رکعت سوم. يو هنگام برخاستن از تشهد برا -1

 اندن انگشت هنگام بلندکردن دست.پبهم چس -5

 ده، و کف دست بسمت قبله باشد.يانگشتان بحالت کش -6

 .کردن ا نرمه گوش بلنديدستان را تا برابر دو شانه  -1

 د.ريا با دست راست مچ دست چپ را بگيگذاشتن دست راست بر دست چپ  -1

 گاه سجده.ينگاه کردن به جا -9

 ستادن.يش هنگام ايان دو پاهايفاصله دادن م -11

 شمرده شمرده قرآن خواندن و در آن تدبرکردن. -11

 که انگشتان باز باشد. يگرفتن زانوها در حالت رکوع، با دو دستان بطور -11
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 ده و برابر قرار دهد.يکمر خودش را در حالت رکوع کش -10

با کمرش قرار دهد نه باال  يخود را مساود در حال رکوع سر ينمازگزار با -11

 رد.ين بگيرد و نه پائيبگ

 ش قرار دهد.ياز پهلو رش دويبازوها -15

 سجود يسنتها

 ش.يدور قراردادن بازوها از پهلو -1

 .نچسباندن شکم به رانش -1

 داشتن رانش از ساقش.و دور نگه -0

 ن دو زانوها در سجود.يفاصله قراردادن ب -1

 راست قراردادن قدمش در سجده. -5

 ن.يقراردادن کف انگشتان پا به زم -6

 بهم چسباندن قدمش در سجده. -1

 ا دو گوش.يگذاشتن دستان برابر شانه  -1

 بازگذاشتن دستها. -9

 گر.يچسباندن انگشتها به همد -11

 وقراردادن آنها بطرف قبله. -11

 ان دو سجدهيم يسنتها

 :ت دارديفيان دو سجده، دو کينشستن م

ش راست نگه دارد و بر ينکه دو پاهايا شود، و آن عبارت است ازيده مياقعاء نام -1

 ند.يپاشنه آن بنش
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چپ را  يستاده نگه دارد و پايم ايراست خودش را مستق يپا يعنيافتراش،  -1

راستش را  يند و پايچپ بنش ين است که بر پايبخواباند، و در تشهد اول چن

 ستاده نگه دارد.يا

 يان دو سجده را آنقدر طوالنيجلسه م -صلى اهلل عليه وسلم- حضرت رسول اهلل

 د فراموش کرده است.يشا :گفتيکه شخص م يينمودند تا جايم

 جلسه استراحت

ست، محل آن بعد از سجده دوم، ين يکه در آن ذکر يعبارت است از جلسه کوتاه

 باشد.يم يو رکعت سوم يهنگام بلندشدن از رکعت اول

 يتشهد آخر يسنتها

 :ت دارديفيسه ک :تشهد دوم

راستش قرار دهد،  ير ساق پايچپش را ز يستاده قرار دهد، و پايراست را ا يپا -أ

 ن بگذارد.يمنگاه خود را بر زميو نش

کند بلکه در همان يراست را بلند نم ينکه پاياست بجز ا يت اوليفيمانند ک -ب

 دهد.يچپ قرار م يسمت پا

راست  يپاان ساق و ران يچپ را م يدارد، و پايستاده نگه ميراست را ا يپا -ج

 دهد.يقرار م

را بر  گذاشتن دستان بر ران، )دست راست را بر ران راست، و دست چپ -1

 ده باشد(.يده و به هم چسبيکه انگشتان کش يران چپ، در حال

اشاره نمودن با انگشت شهادت از اول تا آخر تشهد )انگشت ابهامش را بر  -1

 آن بنگرد(. يبصورت حلقه بگذارد، و به سو يانگشت وسط
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 ندن چهره بسمت راست و چپ هنگام سالم.ارخچ -0

( سنت است، پس مجموع آنها 15گردد )يکه در هر رکعت تکرار م يعمل يسنتها

روز تکرار سنت که در شبانه 615سنت  يسنت و در نمازها 115در نمازها فرض 

 يسنت مثل، سنت ضح ياوقات برحسب افزودن تعداد رکعات نمازها يشود. و گاهيم

 گردد.يز افزوده ميبر تعداد سنتها ن شب اميو ق

 :شوديشتر تکرار نميا دو بار بيک يوجود دارد که  يعمل يسنتها يبرخ

 االحرام. ةريبلندکردن دستها همراه تکب -1

که دو تشهد  ييرکعت سوم، در نمازها يبلندکردن دستها هنگام برخاستن برا -1

 دارد.

 اشاره کردن با انگشت شهادت. -0

 و چپ برگرداندند هنگام سالم نماز. صورت را به سمت راست -1

ه يگردد، و در بقيبار تکرار م 1 يچهار رکعت يجلسه استراحت، در نمازها -5

 شود.يکبار تکرار ميا سنت باشد ينمازها خواه فرض 

راست، و  يستاده نگه داشتن پايراست و ا :)و آن عبارت است از :تورک نشستن -6

ن ين گذاشتن( ايمنگاه را بر زمينشراست و  ير ساق پايچپ را ز يپاقراردادن 

 شود.يعمل در تشهد دوم انجام م

د بجز اشاره با انگشت شويک بار تکرار ميبود که  ييپس آنچه ذکر شد سنتها

شود، و يبجز نماز صبح، دو بار تکرار م يشهد که در هر نماز فرضشهادت در ت

ن مجموع ي، بنابراگردديتکرار م يچهار رکعت ين جلسه استراحت در نمازهايهمچن

 باشد.يسنت م 01سنتها 

، تا يآراسته گردان يو فعل يقول ين سنتهاي، بکوش نمازت را با ايبرادر گرام يپس ا

 ار، و مقام و منزلت نزد پروردگار باال رود.ينکه اجر و پاداشت بسيا

 نکته 
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در  يکيد، ستيايگاه در مقابل پروردگارش ميبنده در دو جا :ديفرمايم ميامام ابن الق

که حق  يامت، پس کسيهنگام مالقات با پروردگارش در روز ق يگريو د نمازش

گردد، و يش آسان ميگاه دوم برايد، قرار گرفتن در جايدرست اداء نما يستادن اوليا

ش سخت يبرا يگاه دومينکرد و حقش را ادا ننمود جا يتوجه يگاه اوليکه به جا يکس

 و دشوار خواهد بود.

 فرض ياز نمازها عدب يهاسنت

َُذاُ» :سه بار استغفار کردن، و گفتن -1 ُيَا ُتَ َبارَْكَت ُالسَّاَلم ، َُوِمْنَك ُالسَّاَلم  ُأَْنَت اللَّه مَّ
 .(رواه مسلم) .«اْلَْاَلِلَُواإِلْكرَامُِ

َُوه َوَُعَلىُُ» -1 َُوَله ُاْلَْْمد  ك لَُِّشْيٍءَُقِديْ ٌر،ُاللَّه مَُّاَلُِإلََهُِإالَُّاهلل َُوْحَده ُاَلَُشرِْيَكَُله ،ُلَه ُاْلم ْلك 
ُاْلَْدُُّ ُِمْنَك ُاْلَْدِّ َُذا َفع  ُيَ ن ْ َُواَل َُمنَ ْعَت، ُِلَما ُم ْعِطَي َُواَل ُأَْعطَْيَت، ُِلَما َُمانَِع رواه ) .«اَل

 .(ومسلم يالبخار

0- «ُ َُوه َو ،َُولَه ُاْلَْْمد  ُِإالَُّاهلل َُوْحَده ُاَلَُشرِْيَكَُله ،ُلَه ُاْلم ْلك  ُِإلََه َُقِديْ ٌر.ُالَُاَل َُشْيٍء ُك لِّ َعَلى
ُِإالَُِّإيَّاه ،ُلَه ُالن ِّْعَمة َُوَله ُاْلَفضُْ ل َُوَله ُالث ََّناءُ َحْوَلَُواَلُق  وََّةُِإالَُّبِاهلِل،ُاَلُِإَلَهُِإالَُّاهلل ،َُواَلُنَ ْعب د 

َُكرَِهُ ْيَنَُوَلْو ُم ِْلِصْْيَُلَه ُالدِّ اهللُ  إِلََهُِإالَُّ  .(رواه مسلم) .«اْلَكاِفر ْونَُاْلََْسن ،ُالَُ

1- «ُ ُلِلَِّه،َُواهلل َُأْكبَ ر  ,ُاَلُإِلََهُِإالَُّاهلل َُوْحَده ُاَلَُشرِْيَكُسپس[ُ،مرتبه33ُ]س ْبَحاَنُاهلِل،َُواْلَْْمد 

َُوَله ُاْلَْْمد ،َُوه َوَُعَلىُك لَُِّشْيٍءَُقِديْ رٌُ  .(رواه مسلم) «.َله ،ُلَه ُاْلم ْلك 

 .(يرواه ابوداود والنسائ) .«َُعَلىُذِْكرَِك،َُوش ْكرَِك،َُوح ْسِنُِعَباَدِتكَُاللَّه مَُّأَِعِنُِّْ» -5

ُِإََلُ» -6 ُأ َردَّ َُأْن ،َُوأَع ْوذ ُِبَكُِمْن ُاْلب ْخِل،َُوأَع ْوذ ُِبَكُِمَنُاْلْ ْْبِ ُأَع ْوذ ُِبَكُِمَن ُِإِنِّْ اللَّه مَّ
َنِةُالدُُّ ِلُالع ْمِر،َُوأَع ْوذ ُِبَكُِمْنُِفت ْ ِِ َِ  .(يرواه البخار) «.نْ َياَُوَعَذاِبُاْلَقْْبُِأَْرَذ
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ُِعَباَدكََُُربُِّ» -1 َُعَذاَبَكُيَ ْوَمُتَ ب َْعث   :ت کردهيکه براء بن عازب روا يثيل حديبدلُ«.ِقِِنْ

م دوست يخواندينماز م -صلى اهلل عليه وسلم- امبريکه همراه پ يما هنگام»

اش را شان چهرهيم، ايشبا -صلى اهلل عليه وسلم- امبريم که سمت راست پيداشت

ُتَ ب َْعثُ َُربُِّ» :م که فرموديدينمودند، پس شنيما م يبسو َُعَذاَبَكُيَ ْوَم ُ)جتمع(ُِقِِنْ
 .(رواه مسلم) .«ِعَباَدكَُ

َُأَحٌد﴾﴿ :سوره هاي خواندن -1 ُاللَّه  ُه َو ُاْلَفَلِق﴾﴿وُُق ْل ُِبَربِّ َُأع وذ  ُأَع وذ ُوُُق ْل ﴿ق ْل
ُالنَّاسُِ  .(يوالنسائ يداود والترمذرواه أبو) ﴾.ِبَربِّ

ُاْلَقيُّوم ﴾.﴿ :يت الکرسيخواندن آ -9 ه َوُاْلَْيُّ ِإلَ َهُِإالَُّ  .(يرواه النسائ) الّله ُالَُ

َُوه َوَُعَلىُك لُِّ» :گفتن -11 ِْيت  َُوَله ُاْلَْْمد ُُي ِْيْيَُوُي  َوْحَده ُالََُشرِْيَكَُله ،َُله ُاْلم ْلك  اهللُ  ِإَلَهُِإالَُّ الَُ
 .(يرواه الترمذ) .مرتبه بعد از نماز مغرب و نماز صبح 11 .«يْ رٌَُشْيٍءَُقدُِ

 با دست بشمارد. را حات و اذکاريتسب -11

خودش  يد و جايگاه خودش که نماز خوانده بگوين اذکار و اوراد را در جايا -11

 ر ندهد.ييرا تغ

( 51باً )يبعد از نماز اگر مسلمان بر انجامش کوشا باشد تقر ين سنتهايمجموع ا

 گردد.يصبح و مغرب بر تعدادش افزوده م يدر نمازها يست، که گاهسنت ا

 ها:نتن سيده انجام ايجه و فاينت

د ين اوراد و اذکار محافظت نمايبر ا ياگر شخص مسلمان بعد از هر نماز فرض -أ

صلى اهلل عليه - ث رسول اهلليل حديبدل شود.ي( صدقه نوشته م511ش اجر )يبرا

تن صدقه است، و هر اهلل اکبر گفتن صدقه است، و هر هر سبحان اهلل گف» :-وسلم

رواه ) «.گفتن صدقه است .. اهلل هر ال اله االالحمد اهلل گفتن صدقه است، و 

 .(مسلم
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ش در ي( درخت برا511د )ين اورادها محافظ نماياگر شخص مسلمان بر ا -ب

بر  -صلى اهلل عليه وسلم- رسول اکرم يشود، چنانچه روزيبهشت کاشته م

صلى - امبريکاشت، آنگاه پيرا م ليره نهايکه ابوهر يره گذر نمودند در حاليوهراب

که بهتر از  ينکنم تو را به نهال يا راهنمائيره، آيابو هر يا» :فرمود -اهلل عليه وسلم

هلل و سبحان اهلل و الحمد :بگو» :فرمود ،رسول خدا يبله ا :عرض کرد« نست؟يا

ک درخت در بهشت ي يتها برانيا گفتن هر کدام از ا، باهلل واهلل أکبر ال إله إال

 .(يرواه ابن ماجه وصححه األلبان)«. شوديکاشته م

ان او و بهشت يرا بخواند م يت الکرسيشه بعد از هر نماز فرض آيهم هک يکس -ج

 شود.ين به بهشت داخل موجود ندارد، که بعد از مرد يچ مانعيبجز مرگ ه

شود اگرچه يخته ميد گناهانش ريمحافظت نمان اوراد و اذکار يکه بر ا يکس -د

 ت شده است.يح مسلم روايا باشد. چنانکه در صحيمانند کف در

گردد. يد نميا و آخرت خوار و نااميکه بر آنها محافظت کند هرگز در دن يکس -ه

 ....«گرداند يد نمياش را ناامندهياوراد و اذکار بعد از نماز گو» :ثيل حديبدل

 .(رواه مسلم)

 گردد.ينها جبران ميله ايکه در نماز فرض بوجود آمده بوس يو کاست کم -و

 شوديکه در صبح و شام گفته م ييسنتها

ُاْلَقيُّوم ﴾.﴿ يت الکرسيآ -0 ه َوُاْلَْيُّ ِإلَ َهُِإالَُّ  الّله ُالَُ

 يکه در هنگام صبح بخواند، تا شب از شر جن در امان است و کس يکس» :ده آنيفا

وصححه  يرواه النسائ) .«مانديخواند تا صبح از شر جن در امان مکه در هنگام شب ب

 .(ياأللبان

 ُ:معوذات -4
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 .ق ْلُه َوُاللَّه َُأَحٌد﴾﴿

 و

ُاْلَفَلِق﴾﴿  ُ.ق ْلَُأع وذ ُِبَربِّ
 و

ُالنَّاسُِ  .﴾﴿ق ْلُأَع وذ ُِبَربِّ

 .يرواه أبو داود و الترمذ

مه د، از شر هيام شب بگوسه مرتبه هنگام صبح و سه مرتبه هنگ يکس» :ده آنيفا

 .«شوديت ميز کفايچ

3- (ُ ُِإالَُّاهلل َُوْحَده ُاَلَُشرِْيَكَُله ،َُله ُاْلم ْلك  ُِإَلَه هلِل،ُاَل هلِلَُواْلَْْمد ُِ َُوَأْصَبَحُاْلم ْلك ُِ َوَله َُأْصَبْحَنا
ُك لَُِّشْيٍءَُقِديْ ٌر،ُ َُوه َوَُعَلى َُأْسأَل َكَُخي َْرَُماُِفُْاْلَْْمد  َُُربِّ َهَذاُالْيَ ْوِمَُوَخي َْرَُماُبَ ْعَده ،َُوأَع ْوذ ُِبَكُِمْنَُشرِّ

ُأَع ْوذ ُِبَكُمُِ ُأَع ْوذ ُِبَكُِمَنُاْلَكَسِل،َُوس ْوِءُاْلِكَْبِ،َُربِّ َُماُبَ ْعَده ،َُربِّ َُهَذاُاْليَ ْوِمَُوَشرِّ ْنَُعَذاٍبُِفَُماُِفْ
ُاْلَقْْبُِ ُِف َُوَعَذاٍب بگويد:  «َأْصَبْحَنا»در هنگام شب بجاي  و .(رواه مسلم) «.النَّاِر

َنا»  .«هذه الليلة»بگويد:  «هذا اليوم»و بجاي  «َأْمَسي ْ

)ما و تمام جهانيان، شب را براى خدا به صبح رسانيديم، و حمد از آن ترجمه: 

خداست، هيچ معبودى، بجز اهلل که يکتاست و شريکى ندارد وجود ندارد. 

و او بر هر چيز قادر است. الهى! من خير آنچه  پادشاهى و حمد فقط از آن اوست

در اين روز است و خير آنچه بعد از آن است را از از تو مىطلبم، و از شرّ آنچه 

که در اين روز و ما بعد آن، وجود دارد، به تو پناه مىبرم. الهى! من از تنبلى و 

به تو پناه مى  ىهاى پيرى به تو پناه مىبرم، بار الها! من از عذاب آتش و قبربده

  برم(.
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ُالنُّش ْورُ » -1 َُوِإلَْيَك ََُن ْوت  َُوِبَك ََُنَْيا، َُوِبَك َنا، ُأَْمَسي ْ َُوِبَك َُأْصَبْحَنا، ُِبَك رواه ) «.اللَّه مَّ

ُ» :ديشب بگو. و هنگام (يالترمذ ََُن ْوت  َُوِبَك ََُنَْيا، َُوِبَك َُأْصَبْحَنا، َُوِبَك َنا، ُأَْمَسي ْ ُِبَك اللَّه مَّ
رُ َوِإلَيُْ ُ«.َكُاْلَمِصي ْ

)بارُاهلا!ُباُلطفُتوُصبحُكردمي،ُوُباُعناي تُت وُب هُش بُرس يدمي،ُوُب هُخواس تُت وُترمجه:ُ
ُامي،ُوُبهُخواستُتوُمىمْيمي،ُوُرستاخيزُماُبسوىُتوُاست(.زندهُ
ُعَُ» -5 َُوأَنَا َُعْبد َك، َُوأَنَا َُخَلْقَتِِنْ ُأَْنَت، ُِإالَّ ُِإَلَه ُاَل َُرِّبِّْ ُأَْنَت َُماُاللَّه مَّ َُوَوْعِدَك َُعْهِدَك َلى

ُ ُِلْ ُفَاْغِفْر َُوأَب  ْوء ُِبَذْنِبْ ، ُأَب  ْوء َُلَكُبِِنْعَمِتَكَُعَليَّ ، َُصنَ ْعت  َُما َُشرِّ ُِبَكُِمْن ُأَع ْوذ  ، فَِإنَّه ُالَُاْسَتَطْعت 
أَْنتَُ ن  ْوَبُِإالَُّ ُالذُّ  .(يرواه البخار) .«يَ ْغِفر 

جز تو معبود ديگرى نيست، تو مرا آفريدى، )الهى! تو پروردگار من هستى، بترجمه: 

ام با تو بر حسب استطاعت خود، پايبند هستتم،  ى تو هستم، و بر پيمان و عدهو من بنده

اى، ام به تو پناه مىبرم، به نعمتى کته بته متن عطتا فرمتوده     و از شر آنچه که انجام داده

چترا کته بجتز تتو کستى      کنم، و به گناهم اقرار مىنمايم، پس مرا ببخشتاى،  اعتراف مي

 گناهان را نمىبخشايد(.

رد به يد پس در همان شب بميکه با اعتقاد جازم در وقت شب بگو يکس :ده آنيفا

 .ن هنگام صبحيوهمچن ،شوديبهشت وارد م

ْيَعَُخْلقُِ» -1 َُْحََلَةَُعْرِشَك،َُوَمالَِئَكَتَكَُومجَِ ُأ ْشِهد َكَُوأ ْشِهد  ْصَبْحت  َِ َك،ُأَنََّكُأَْنَتُاللَّه مَُِّإِنَُِّْأ
َُعْبد َكَُوَرس ْوِلكَُ ُُم َمَّدًا الَُّأَْنَتَُوْحَدَكُاَلَُشرِْيَكَُلَكَُوَأنَّ هنگام شب  .)چهار بار(ُ«.اهلل ُاَلُِإَلهَُِ

ْمَسْيتُ »بگويد:  َِ  «.اللَّه مَُِّإِنَُِّْأ

ه )الهى! من در اين صبح گاه، تو را و حامالن عرش و تمام فرشتگانت و کليّترجمه: 

« بحق»گيرم بر اين که تو اهلل هستى، بجز تو معبود ديگرى مخلوقات تو را گواه مي

بنده و  -صلى اهلل عليه وسلم–اى و شريکى ندارى، و محمد وجود ندارد، تو يگانه

 ى تو است(. فرستاده
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از  را د خداوند اويا شب چهار مرتبه بگويکه در هنگام نماز صبح و  يکس :ده آنيفا

 سازد.يم آتش آزاد

ُفَ َلَكُ» -1 َُلَك، َُشرِْيَك ُاَل َُفِمْنَكَُوْحَدَك َُخْلِقَك ُِمْن ُبَِأَحٍد ُأَْو ُنِْعَمٍة ُِمْن ُِّبْ َُأْصَبَح َُما اللَّه مَّ

 .لةياللوم ويعمل ال يف يرواه أبوداود والنسائُ«.اْلَْْمد َُوَلَكُالشُّْكرُ 

کى از مخلوقات شده، )الهى! هر نعمتى که در اين صبح، شامل حال من يا يترجمه: 

 از طرف تو بوده است، تو شريکى ندارى، پس ستايش و شکر از آنِ تو است(.

د شکر همان روزش را ادا کرده است، و يکه در هنگام صبح بگو يکس» :ده آنيفا

 د شکر همان شبش را ادا نموده است.يکه در هنگام شب بگو يکس

َُبَدِنْ،ُاللَّ» -9 ُِفَْ َُعاِفِِنْ َُبَصرِْي،ُالَُاللَّه مَّ ُِفْ َُعاِفِِنْ ََُسِْعْي،ُاللَّه مَّ ُِفْ َُعاِفِِنْ ه مَّ
ُأَع ْوذ ُِبَكُِمَنُاْلك ْفِر،َُواْلَفْقِر،َُوَأع ْوذ ُِبَكُِمْنَُعَذاِبُاْلَقْْبِ،ُالَُ إَِلَهُِإالَُّأَْنَت،ُاللَّه مَّ

أَْنتَُ  .رواه أبو داود وأحمد (.سه مرتبه)«.ُإَِلَهُِإالَُّ

بار الها! در بدنم عافيت ده، بار الها! در گوشم عافيت ده، خدايا! در چشتمم  )ترجمه: 

وجود ندارد، از کفر به تو پناه مىبرم، از فقر بته  « بحق»عافيت ده، بجز تو معبود ديگرى 

وجتود  « بحتق »تو پناه مىبرم، از عذاب قبر به تو پناه مىبرم، بجتز تتو معبتود ديگترى     

 ندارد(.

11- «ُ ُاهلل  ُاْلَعِظْيمَُِحْسِبَ ُاْلَعْرِش َُربُّ َُوه َو ُتَ وَكَّْلت  َُعَلْيِه ُه َو ُِإالَّ ُِإَلَه ُاَل . (هفت مرتبه)«.

 .(مرفوعاً وأبوداود موقوفاً يأخرجه ابن السن)

نيست، بر تتو توکّتل   « بحق»)اهلل براى من کافى است، بجز او معبود ديگرى ترجمه: 

 فت مرتبه خوانده شود[.کردم و او پروردگار عرش بزرگ است(. ]اين دعا ه

ا و يد خداوند او را از هر امر دنيمرتبه هنگام صبح و شام بگو 1که  يکس» :اشدهيفا

 «.کنديت ميآخرت کفا
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ُِإِنَُِّْأْسأَل َكُاْلَعْفَوُوَُ» -11 نْ َياَُواْلِخَرِة،ُاللَّه مَّ ُالدُّ ُِإِنَُِّْأْسأَل َكُاْلَعْفَوَُواْلَعاِفَيَةُِفْ اِفَيَةُِفُْاْلعَُاللَّه مَّ
ُِمنُْ َُود نْ َياَي،َُوأَْهِلْي،َُوَماِلْ،ُاللَّه مَُّاْست  ْرَُعْورَاِتْ،َُوآِمْنَُرْوَعاِتْ،ُاللَّه مَُّاْحِفْظِِنْ ُيََديَّ،َُوِمْنُُِدْيِِنْ بَ ْْيِ

رواه أبوداود ) «.ْغَتاَلُِمْنَُُتِِْتَُْخْلِفْي،َُوَعْنَُُيِْيِِنْ،َُوَعْنََُشَاِلْ،َُوِمْنُفَ ْوِقْي،َُوأَع ْوذ ُِبِعْظَمِتَكَُأْنُأُ 

 .(وابن ماجه

خواهم. بار الها! عفو و )الهى! عفتو و عافيت دنتيا و آخرت را از تتو ميترجمه: 

عافيت دين، دنيا، خانواده و مالم را از تو مسألت مىنمايم. بار الها! عيوب مرا بپوشان و 

پشت سر، سمت راست و چپ و باالى  ترس مرا به ايمنى مبدّل ساز. الهى! مرا از جلو،

سرم، محافظت بفرما، و به بزرگى و عظمت تو پناه مىبرم از اينکه بطور ناگهانى از 

 طرف پايين کشته شوم(.

ُأَنُْ» -11 ُك لَُِّشْيٍءَُوَمِلْيَكه ،َُأْشَهد  اْلَغْيِبَُوالشََّهاَدِةُفَاِطَرُالسََّمَواِتَُوْاأْلَرِض،َُربَّ ُاللَّه مَُّعَاِِلَُ
َُوِشرِِكِه، ُالشَّْيطَاِن َُشرِّ َُوِمْن ُنَ ْفِسْي، َُشرِّ ُِمْن ُِبَك ُأَع ْوذ  ُِإالَُّأَْنَت، ُِإلََه ُنَ ْفِسْيُ اَل َُعَلى ُأَقْ ََتَِف َوَأْن

 .(وأبوداود يرواه الترمذ)ُ«.س ْوءاً،ُأَْوَُأج رَّه ُِإََلُم ْسِلمٍُ

ها و زمين، پروردگار و انى نهان و آشکار، آفريدگار آسم)بار الها! اى دانندهترجمه: 

دهم که بجز تو، معبود ديگرى نيست، از شرّ نفس و از شرّ مالک هر چيز، من گواهى مي

شيطان و دام فريبش، و از اينکه خود مرتکب کار بدى شتوم و يتا بته مستلمانى، بتدى      

 برسانم، به تو پناه مىبرم(.

ِهُشَُ» -10 َُمَعُاَسِْ ُاْلَعِلْيمُ ِبْسِمُاهلِلُالَِّذْيُاَلَُيض رُّ  .«ْيٌءُِِفُْاأَلَرِضَُواَلُِفُالسََّماِءَُوه َوُالسَِّمْيع 
 .(وابن ماجه وأحمد يرواه أبوداود والترمذ)، (مرتبه 0)

)به نام خدايى که با نام وى هيچ چيز در زمين و آسمان، گزندى نمىرساند، ترجمه: 

 و او شنوا و دانا است(.

ُوَُ» -11 ُرَبّاً، ُبِاهلِل َُوَرس ْوالًَُرِضْيت  ُنَِبيًّا َُوَسلََّم َُصَلىُاهلل َُعَليِه َُوِب َحمٍَّد ُِديْناً، سه ) .«بِاإِلْساَلِم

 .(وأحمد يوالنسائ يرواه أبوداود والترمذ) (.مرتبه
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صتلى اهلل عليته   –)به ربوبيت اهلل، و به داشتن دين اسالم، و پيامبرى محمتد  ترجمه: 

 راضى و خشنود هستم(. -وسلم

امت او يد خداوند بزرگ روز قيکه هنگام صبح و شام سه مرتبه بگو يسک» :اشدهيفا

 «.گردانديم يرا خوشنود و راض

ُِإََلُنَ ْفِسْيَُطْرَفَةَُعْْيٍُ» -15 َتِكْلِِنْ ُك لَّه َُوالَُ َُأْصِلْحُِلَُشْأِنْ ُيَاُقَ ي ُّْوم ُِبَرَْحَِتَكَُأْسَتِغْيث   .«يَاَُحيُّ
 .(يبرواه الحاکم وصححه ووافقه الذه)

ختواهم،  ى رحمت تتو از تتتو کمتک متي    )اى زنتده و پا بترجا! بته وسيلهترجمه: 

ى يک چشم به هم زدن به حال خود رها  ى امورم را اصالح بفرما، و مرا به اندازه همه

 مکن(.

ُاإِلْساَلمُِ» -16 َُعَلىُِفْطَرِة ُنَبُُِ،َأْصَبْحَنا ُاإِلْخاَلِص،َُوَعَلىُِدْيِن َُكِلَمِة َُصَلىُاهلل َُوَعَلى ي َِّناُُم َمٍَّد
َُكاَنُِمَنُاْلم ْشرِِكْْيَُ َناُِإبْ رَاِهْيَم،َُحِنْيفاًُم ْسِلماًَُوَما  .(رواه أحمد)«.َُعَليِهَُوَسلََّم،َُوَعَلىُِملَِّةُأَبِي ْ

صلى اهلل –ى اخالص، دين پيامبرمان محمد  )ما بر فطرت اسالم، کلمهترجمه: 

که فقط به ستوى  اهيم؛ صبح کرديم، همان ابراهيميو آئين پدرمان ابر -عليه وسلم

 حقّ، تمايل داشت و فرمانبردار خداوند بود، و از مشرکان نبود(.

 .(رواه مسلم)، (مرتبه 111) .«س ْبَحاَنُاهلِلَُوِِبَْمِدهُِ» -11

 کنم(.)پاک و منزّه است خداوند، و من ستايش او را بيان ميترجمه: 

 

بهتر از  يامت کسيد، در روز قيح و شام صد مرتبه بگوگه هنگام صب يکس :اشدهيفا

 ا بر آن افزوده باشد.يگفته  يک مانند و ياورده، مگر شخصين يااو توشه

 ار باشد(.يگردد اگرچه مانندکف ديده ميگناهانش بخش» :گرشيده ديفا

َُوَلهُ » -03 ُك لَُِّشْيٍءَُقِديْ رٌُُاَلُِإَلِهُِإالَُّاهلِلَُوْحَده ُاَلَُشرِْيَكَُله ،َُله ُاْلم ْلك  .ُ«اْلَْْمد ،َُوه َوَُعَلى
 )روه البخاري ومسلم(. .صد بار هنگام صبح بگويد()
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نيست، او شريکى ندارد، پادشاهى از « بحق»ترجمه: )بجز اهلل معبود ديگرى  

 آنِ اوست، و او بر هر چيز توانا است(.

 :ديصد مرتبه بگو يه روزک يکس :اشدهيفا

 ردن ده غالم دارد.ثواب کردن آزادک -1

 شود.يش نوشته ميبرا يکيو صد ن -1

 گردد.يو صد گناه از او پاک م -0

ث يطان، چنانکه در حديشود از شيش سنگر و پناهگاه ميو تاهنگام شب برا -1

 «.آمده است

ُِإلَْيهُِ» -19 ُاهلَلَُوأَت  ْوب   .(ومسلم يرواه البخار) (.صد بار در روز گفتن) .«َأْستَ ْغِفر 

 گردم(.کنم و به سوى او برميز اهلل طلب آمرزش مي)من اترجمه: 

ُِإِنَُِّْأْسأَل َكُِعْلمًاُنَاِفعاً،َُورِْزقًاُطَيِّباً،َُوَعَماًلُم تَ َقبَّالًُ» -11  د.يدر هنگام صبح بگو .«اللَّه مَّ

 .(رواه ابن ماجه)

 )بار الها! از تو علم سودمند، رزق پاک و عمل مقبول مسألت مىنمايم(.ترجمه: 

َُوِمَدادَُُ» -40 َُعْرِشِه َُوزِنََة ُنَ ْفِسِه، َُورَِضا َُخْلِقِه، َُعَدَد َُوِِبَْمِدِه: ُاهلِل س ْبَحاَن
  )سه مرتبه(، )رواه مسلم(. .«َكِلَماتِهُِ

اش و ى)تسبيح و پاکى اهلل و ستايش او را به تعداد آفريدگانش خشنودترجمه: 

 سنگنى عرشش و جوهر سخنانش، بيان مىنمايم(.

َُخَلقََُأُ» -11 َُما ُِبَكِلَماِتُاهلِلُالتَّامَّاِتُِمْنَُشرِّ رواه ) (.سه مرتبه در هنگام شب) .«ع ْوذ 

  .(وابن ماجه وأحمد يالترمذ

مسلمان  ياز سنتها عمل نموده است، پس برا ين اذکار را بخواند به سنتيو هر بار ا

شام محافظت ن اذکار صبح و يار بر ايبدست آوردن پاداش بس يسته است که برايشا
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 يد، و سعين اذکار را بگوين ايقيو  يراستاخالص و  يسته است که از رويد و شاينما

 د.ياده نماياش پو روزمره يو مفهوم آنها را در اخالق و زندگ يد معانينما

 مالقات با مردم يسنتها

 سالم -0

غذا  :سالم خوب است؟ فرموداکدام  :سؤال شد -صلى اهلل عليه وسلم- از رسول اهلل

 .(ومسلم يرواه البخار) .«يسالم بکن يشناسيو نم يشناسيکه م ي، و بر هر کسيبده

 .کميالسالم عل :وارد شد آنگاه عرض کرد -صلى اهلل عليه وسلم- امبريبر پ يمرد

ده » :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- رسول خدا جوابش را داد، آن مرد نشست، حضرت

رسول خدا جوابش را  .رحمة اهللکم ويسالم علال :آمد و گفت يگريد يشخص سپس« تا

سپس شخص  «ست تايب» :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- داد، آن مرد نشست حضرت

امبر جوابش را داد، آنمرد ي، پکم ورحمة اهلل وبرکاتهيالسالم عل :آمد و گفت يگريد

 . (ينه الترمذرواه أبوداود وحس) .«تا يس» :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- امبرينشست، پ

د چقدر اجر پاداش را از يگويکه سالم را بطور کامل نم يمسلمان، آنکس يبنگر ا

ن يبا کمتر يکيآورد و هر نيبدست م يکين 01ل کند يدست داده است، پس اگر تکم

شتر يب ي، و گاهيکين 011سالم  يهايکيگردد پس مجموع نيل ميتبد يکير به ده نيتقد

« برکاته»ل کردن لفظ سالم تا يزم زبان خود را به تکميرادر عزب يباشد، لذا ايز مين

 .ين پاداش بزرگ را بدست آوريعادت بده تا ا

کند. مثالً هنگام ورود به مسجد  يروز بارها و بارها سالم مشخص مسلمان در شبانه

رون شدن از مسجد، هنگام ورود به منزل، يکند، هنگام بين در مسجد سالم ميبه حاضر

ن است که شخص يهرگز فراموش نکن که سنت چن ،برادر يخروج از منزل ... ا هنگام

از شما  يکيهر گاه » :ثيل حديد سالم بکند، بدليجدا شود با يخواهد از کسيم يوقت
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ز سالم بکند، يد سالم بکند، و هر گاه خواست از آنها جدا شود نيوارد شد با يبه مجلس

 .(يأبوداود والترمذرواه )«. ستين يسزاوارتر از دوم يرا که سالم اوليز

کردن محافظت کند و در هر ورود و خروج از مسجد و خانه، و اگر مسلمان بر سالم

شود و  يبار م 11ش از يروز ب، و ... در شبانهيمحل کار و در راه و هنگام مکالمات تلفن

 شتر باشد.يد هم بيشا

 لبخندزدن  -4

( ياز )کارها يزيهرگز چ» :فرمود -ه وسلمصلى اهلل علي- امبر اکرميکه پ يبدرست

 .«يک را کوچک نشمار، اگر که برادر )مسلمانت( را با لبخند مالقات کنيخوب و ن

 .(رواه مسلم)

 مصافحه کردن -3

که دو مسلمان با  ينگامه» :فرموده است -صلى اهلل عليه وسلم- حضرت رسول اهلل

ش از يکنند، پيند و مصافحه مريگيگر را ميکنند پس دست همديگر مالقات ميهمد

وابن  يرواه أبوداود والترمذ) .«شوديده ميگر جدا شوند گناهانشان آمرزيکدينکه از يا

 .(ماجه

دار مستحب ينگونه سالم و مصافحه هنگام هر ديبدانکه ا :ديفرمايم يامام نوو

 باشد.يم

باز  ياهرهبا چ يکنيسالم م يکه به کس يهنگام هبکوش ک ،برادر مسلمان يپس ا

ک ينکه ي، تا ايمصافحه نمائ يو با و يريو دست او را بگ يوخندان با او مالقات کن

 .يوقت به سه سنت عمل کرده باش

 به(يکو )کلمه طيگفتار ن -2

 :ديفرمايخداوند بزرگ م

ُالشَّْيطَاَنُيَ ْنزَغ ُبَ ْيَنه ْمُإُِ﴿ ُِإنَّ ْنَساِنَُوق ْلُلِِعَباِديُيَ ق ول واُالَِِّتُِهَيَُأْحَسن  َُكاَنُِلْْلِ ُالشَّْيطَاَن نَّ
ُ.(50ُسراء:إلا)﴾َُعد ّواًُم ِبيناًُ
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همانا شيطان ميان شان  .ترجمه: به بندگانم بگو: سخني را بگويند که بهترين باشد

 دشمني و آشوب مي افگند زيرا که شيطان دشمن آشکار انسان است. 

ک گفتن صدقه يو ن گفتار خوب» :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- و رسول اکرم

 .(و مسلم يرواه البخار) .«است

در اخالق و  يش و ادب بزرگواريشامل ذکر و دعا و سالم ومدح و ستا :کويگفتار ن

 باشد.يکردار م

گذارد و خاطر او را آسوده يمانند جادو در انسان اثر م :دهيگفتار خوب و پسند

 کند.يگرداند و آرامش به دل او وارد ميم

 است که در قلب مؤمن وجود دارد. يتيانگر آن نور و هدايب :دهيو و پسندکيگفتار ن

ده يکو و پسنديکه از صبح تا شب با سخن ن ياچ فکر کردهيه ،برادر بزرگوار يپس ا

گان و دوستانت، و يرا که همسرت، فرزندت، همساي، زيخود را آباد کن يزندگ

ک و يازمند سخن و گفتار نين همه يکه با آنها سر و کار دار يخدمتگزارانت وکسان

 ات هستند.دهيپسند

 غذا خوردن يسنتها

  :قبل از غذا و هنگام صرف غذا يسنتها

 .گفتن نام خدا -1

 .با دست راست خوردن -1

 .خود خوردن ياز جلو -0

و با  رينام خدا را بگ ،پسر يا» :ث جمع شده استيک حديکجا در ين سنتها همه يا

 .(رواه مسلم) .«ت راست بخور، و از جلو خودت بخوردس
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هر گاه » :ثيل حديبدل فتديپاک نمودن لقمه و خوردن آن اگر که از دست ب -1

ده پاک کند، سپس آن را يبه آن چسب يزياز شما افتاد، اگر چ يکي يلقمه

 .(رواه مسلم) .«بخورد

با سه  -صلى اهلل عليه وسلم- حضرت رسول اهلل» :با سه انگشت غذا خوردن -5

 .(رواه مسلم) .«خوردنديانگشت غذا م

ن کار افضل و يخوردند، و اين غذا ميچن -صلى اهلل عليه وسلم- امبريمعموالً پ

 وجود داشته باشد. ياز و ضرورتينکه نين است مگر ايبهتر

ستاده يراست را ا ينکه پايا ايند، يش بنشيزانو بزند و بر کف پاها :ت نشستنيفيک

 ند.يچپش بنش يارد و بر پادنگه 

باشد. چنانکه حافظ ابن حجر در کتاب فتح يذکر شد مستحب م ت کهيفين کيا

 ذکر نموده است. يالبار

 بعد از غذا يسنتها

 .دن کاسه و انگشتانيسيل -1

دن انگشتان و کاسه امر نموده، و يسيبه ل -صلى اهلل عليه وسلم- امبريچونکه پ

 .(ه مسلمروا) .«د در کدام قسمت از غذا برکت استيدانيرا که شما نميز» :فرموده

 .ش خداوند بعد از غذا خوردنيستا -1

بخورد سپس  را يکه غذا يگردد هنگامياش خوشنود مهمانا خداوند از بنده»

 .(رواه مسلم) .«آورد يش او را بجايستا

َُهَذاَُوَرَزقَِنْيِه،ُِمْنُ» :ن بوديچن -صلى اهلل عليه وسلم- امبريپ يدعا هلِلُالَِّذْيَُأْطَعَمِِنْ اْلَْْمد ُِ
ُق  وَّةٍُغَُ َُواَل ُِمِنِّْ َُحْوٍل ن غذا را به من داد، و بدون يست که ايش از آن خدائي)ستا «.ْْيِ

 م نمود(.ياز من آن را روز يو قدرت يتوانائ

 :ن دعايجه ايده و نتيفا
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وحسنه  ،وابن ماجه يرواه ابوداود والترمذ) .«شوديده مياش بخشگناهان گذشته»

 .(يلباناألالحافظ و

سنت  15در حدود  يزين سنتها کوشا باشد چيمان بر انجام دادن ااگر فرد مسل

 يباشد، و گاه يکه سه وعده غذا بخورد چنانکه معمول م ين در صورتيباشد، و ايم

 ش از سه وعده غذا بخورد.يگردد اگر که بين سنتها افزوده ميز بر اين

 دنينوش يسنتها

 .گفتن نام خدا -1

ر، و با دست ينام خدا را بگ ،پسرک يا» :ثيل حديبدل ،دنيبا دست راست نوش -1

 ...«.راستت بخور 

نکه سه مرتبه يا يعنيرون )از ظرف آب( هنگام آب خوردن )يدن در بينفس کش -0

بار  0 -صلى اهلل عليه وسلم- امبريپ ک نفس آب ننوشد(.ي به نفس بکشد و

 د.يکشيدن نفس ميهنگام نوش

 .(رواه مسلم) .«ننوشد ستادهياز شما ا يکيهرگز » :دنيحالت نشسته نوش -1

هللُِ» :گفتن -5 گردد ياش خوشنود م)همانا خداوند از بنده :دنيبعد از نوش «اْلَْْمد ُِ

را بنوشد  يدنيش او را بجا آورد و نوشيرا بخورد سپس ستا يکه غذا يهنگام

 .(رواه مسلم) .«ش او را بجا آورديسپس ستا

مسلمان بر انجام دادن آنها  ست، اگر شخصيسنت کمتر ن 11ن سنتها از يو مجموع ا

مردم  يکه برخ يباشد، از آن جايگرم و سرد م يهايدنين سنتها شامل نوشيبکوشد، و ا

ن نکته را يسته بود که ايشوند، شاين سنتها غافل ميها از ايدنياز نوش يهنگام بعض

 م.ينما يادآوري
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 سنت در منزل يادا نمودن نمازها

فرض، همانا  يبجز نمازها» :فرمود -وسلم صلى اهلل عليه- حضرت رسول اهلل -1

 .(هيمتفق عل) .«ن نماز شخص، نماز خواندن در خانه استيبهتر

او را  يکند که کسيادا م يکه شخص در جا ينماز سنت» :و فرموده است -1

وصححه  يعليرواه أبو) .«ننديکه مردم او را بب ينماز 15ند، برابر است با يبينم

 .(ياأللبان

سنت راتبه بعد و قبل از  يشود، نمازهايروز تکرار مسنت در شبانه يهان نمازيبنابرا

نگونه نمازها را يد که ايو وتر، پس شخص نمازگزار کوشش نما يض و نماز ضحيفرا

ن به سنت عمل نموده يد و همچنيحاصل نما ينکه پاداش بزرگياش بخواند تا ادر خانه

 باشد.

 :نماز سنت در منزل يده ادايفا

 است. ييگردد و دور از خودنمايشتر ميالص و خضوع بسبب اخ  -أ

رون شدن ين سبب بيگردد، و همچنيدر منزل م يباعث نازل شدن رحمت اله -ب

 گردد.يطان از خانه مياز ش

نماز فرض  ين برابر شود، چنانکه ادايشود که اجر و پاداش نماز چنديسبب م -ت

 گردد.ين برابر ميدر مسجد اجر و پاداش آن چند

 آداب برخاستن از مجلس سنت و

َُأْنُ»و آن عبارت است از  يمجلس بگوئ يکفاره يدعا س ْبَحاَنَكُاللَّه مََُّوِِبَْمِدَك،َُأْشَهد 
ُِإلَْيكَُ أَْنَت،َُأْستَ ْغِفر َكَُوأَت  ْوب  ِإلََهُِإالَُّ  .(رواه أصحاب السنن) .«الَُ

گردد و يم روز چقدر مجالس وجود دارد که مسلمان در آنجا حاضردر شبانه

 :ميکنين مجالس را ذکر مياز ا ينجا برخيزد، ما در ايخيند سپس بر مينشيم
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که سر سفره با  يهمگام صرف غذا )در سه وعده(، بدون شک که شما با کسان -1

 د ....يکنياند صحبت مشما نشسته

 يکنيبا او صحبت مو  ينيبيات را مهيا همساياز دوستانت  يکه فرد يوقت -1

 ... يستاده باشيکه اهرچند 

 د.ينينشيا در کالس درس ميکه با همکارانت و دوستانت در محل کار  يهنگام -0

 د.يکنيگر صحبت ميکديو با  ينينشيکه با زن و فرزندانت م يهنگام -1

 ن نشسته است.يا دوست همراه شما در ماشيو همسر  ين سواريکه در ماش يوقت -5

 .يشويحاضر م يا سخنرانيکه به مجلس درس  يوقت -6

ن دعا و ذکر را تکرار يروز اخداوند تو را حفظ کند، بنگر چند مرتبه در شبانه

ش يه ستابتشه با پروردگار است، پس چند مرين صورت ارتباط شما هميدر ا يانموده

ست او را پاک و منزه يسته عظمت و جاللش ني، و از آنچه که شاياپروردگارت را گفته

َُوِِبَْمِدكَُ» :ييگويکه م ي، هنگامياداشته روزت از . و چند بار در شبانه«س ْبَحاَنَكُاللَّه مَّ

 يانموده د عهديبواسطه توبه و استغفار با پروردگارت تجد ياآنچه که مرتکب شده

ُِإلَْيكَُ» :ييگويکه م يهنگام َُوأَت  ْوب  خداوند اقرار  يگانگيو چند بار به  «َأْست َْغِفر َك

در اسماء و صفاتش،  يگانگيت و يدر الوه يگانگيت، و يوبدر رب يگانگي، يانموده

أَْنتَُ» :ييگويکه م يوقت ِإلََهُِإالَُّ  .«َأْشَهد َُأْنُالَُ

و او را به  ييگويخداوند را م يکتايد و يروزت توحتمام شبانه در نگونهيپس بد

 .يينمايتوبه و استغفار م يا، و از آنچه مرتکب شدهيکنياد مي يپاک

 ن سنتيعمل نمودن به اده يفا

 گردد.يکه در آن مجلس مرتکب شده م ييهايسبب کفاره و بخشش گناهان و بد

 :نکته

 :نشستن و جمع شدن با دوستان و برادران و دو نوع است :ديفرمايم ميامام ابن ق
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نش نگونه زيايخوش نمودن نفس و گذراندن وقت، پس ا يشدن براجمع :يکي

گرداند يران مينست که قلب را فاسد ويانش اين زياشد، و کمتربياش مدهيتر از فاراجح

 کند.يو وقت را تلف م

که سبب  يدر امور يهمکار يشدن و نشستن با دوستان و برادران براجمع :دوم

مت ين غنينگونه مجالس بزرگتريگر را به حق سفارش نمودن، پس ايکدينجات است، 

 د.يآين مجالس بشمار ميو سودمندتر

 ک داشتنيقصد خوب و ن ت وين

از  يدهيکه انجام م يزيمباح و جا يخداوند تو را حفظ کند، بدانکه تمام کارها

ل به يتوان تبديم را نهايمه اه ،رهيو غ يخواب و خوردن و بدست آوردن رزق و روز

ت تقرب به درگاه ين اعمال نينکه هنگام انجام دادن ايطاعات و قربان نمود، به شرط ا

 .يه باشداشت ياله

که همه اعمال وکردارها  يبدرست» :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- حضرت رسول اهلل

رفتار  يتش با ويت کرده است )مطابق نيکس است آنچه ن يدارند، و برا يتها بستگيبه ن

 .(ومسلم يرواه البخار) ....«شود( يم

ماز صبح ا نينماز شب و  ينکه برايخوابد تا ايشخص مسلمان شب زود م :مثال

ه ين بقيگردد. همچنيش عبادت محسوب ميدنش براين حالت خوابيدار شود، پس در ايب

 ز .ياعمال مباح و جا
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 ن عبادتيچند يک وقت برايمت شمردن يغن

است که فقط  يخاص يک عبادت فنيش از يانجام دادن ب يشمردن وقت برامتيغن

 دانند.يکنند ميکه بر اوقاتشان محافظت م ييآنها

 :دارد ين صورت علميه ما چندروزمر ين در زندگياو 

که رفتنش به  ين بدرستيا با ماشياده يرود، پيکه مسلمان به مسجد م يهنگام -1

 يشود، وليپاداش داده م ين کار به ويمسجد خود عبادت است و بخاطر ا يسو

ن يا قراءت قرآن، پس در ايذکر خدا  يمت بشمارد براين وقت را غنيتواند ايم

 مت شمرده است.يک عبادت غنيش از يب يک وقت واحد را برايرت صو

ت تقرب يدهد، اگر نيخانه را انجام م يکه در منزل کارها يزن مسلمان هنگام -1

تواند با يگردد، پس ميش عبادت محسوب ميداشته باشد، برا يبه درگاه اله

ن اوقات ي، از ايگر مانند ذکر خدا، گوش فرادادن به نوار اسالميد يعبادتها

 استفاده ببرد.

ک مجلس صد بار ي)ما در  :ديفرمايت است که مياهلل عنها روا ياز عبداهلل عمر رض

ُاْلَغف ْورُ » :م که رسول خدا فرموديشمرديم ُالت َّوَّاب  ُأَْنَت ُِإنََّك َُوت ْبَُعَليَّ ُِلْ ُاْغِفْر  يا .«َربِّ

 .(يار مهربانير و بسيه تو توبه پذک يبدرست ،ريام را بپذامرز، و توبهيمرا ب ،پروردگارا

 .(يبوداود والترمذواه أر)

ک يچگونه  -صلى اهلل عليه وسلم- ش که حضرت رسول اهلليانديپس تأمل کن و ب

 شمرد.يمت ميانجام دو عبادت غن يوقت را برا

 ذکر خداوند و استغفار (1

 .ن به آنهايآموزش دادن امور د ياران و اصحاب براينشستن با  (1
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 ادکردنيل خدا را در هر حا

رابطه بنده با  يرا که نشانهياست، ز يت و بندگيه عبوديذکر خدا اساس و پا -1

 باشد.يپروردگارش در تمام اوقات و احوال م

صلى - حضرت رسول خدا» :ت است که فرمودياهلل عنها روا يشه رضياز حضرت عا

 .(رواه مسلم) .«کردندياد ميدر هر حال خدا را  -اهلل عليه وسلم

او نجات است، و  ياست، و پناه بردن بسو ين ارتباط با خدا زندگيبنابرا

 ان است.يو ز ياز او گمراهاست، و دورشدن  يو خشنود يرستگار يشدن به وکينزد

را که يباشد، زين مؤمنان و منافقان ميب ييجدا يذکر خدا کردن همانا نشانه -1

 کنند.ياد ميکم خدا را  يليمنافقان خ

د، ياد خدا غفلت نمايکه از  يمگر در صورت شوديره نميبر انسان چ طان هرگزيش -0

 له آن خود را ازيتواند بوسياست که انسان م ياد خدا دژ محکمين ذکر و يبنابرا

دارد که انسان يشه دوست ميطان هميدارد. و شطان محفوظ نگهيرنگ شيله و نيح

 ذکر خدا را فراموش کند.

 :ديفرماياست، خداوند م يوشبختذکر کردن همانا راه سعادت خ -1

 .(11)الرعد:ُ﴾.ُِبذِْكِرُاللَِّهَُتْطَمِئنُُّاْلق ل وبُ َُأالَُ﴿

ز يچ چيامت بر هيان در روز قياد کرد، چونکه بهشتيد به طور مستمر خدا را يبا -5

 .اندنموده يا بدون ذکر خدا سپريکه در دن ياخورند مگر بر لحظهيحسرت نم

 وند و ارتباط مستمر با خداوند(.يپ يعنين )بطور استمرار ذکر نمود

وضو، جنب و حائض و يشخص ب يعلما اجماع دارند که برا :ديفرمايم ينوو امام

 سبحان :کند، مانند اديا زبان ت بجز تالوت قرآن ت خدا را يز است که با قلب ينفساء، جا

صلى اهلل عليه - امبريپ، و درود و سالم بر ال اله اال اهلل، اهلل اکبر،  الحمد هلل، اهلل

 و دعاء. -وسلم
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  :ديفرمايخداوند م :ديفرماياد مياد کند خداوند او را يکه خدا را  يکس -6

  (151)البقرة:ُ﴾فَاذْك ر وِنُأَذْك رْك مُْ﴿
در مجلس  را س تويا رئيشود فالن پادشاه يگفته م يبه شخص هک يا هنگامين دنيدر ا

پادشاهان که پادشاه  يگردد، پس هنگاميال ماد نموده و ستوده چقدر خوشحيخودش 

اد کند حال آن بنده چگونه ين مجلس نزد فرشتگان او را يک( در بهترلو)ملک الم

 خواهد بود.

ست که زبان تکرار کند و قلب از يکلمات ن يهدف از ذکر خدا تکرار برخ -1

آن  يد در معنايم خداوند غافل باشد، بلکه همراه با ذکر زبان بايطاعت و تعظ

  :ر کرد، خداوند فرموده استفککلمات تدبر و ت

ُِمنَُ﴿ َُوالَُتك ْن َُواْْلَصاِل ُبِاْلغ د وِّ ُاْلَقْوِل ُِمَن ُاْلَْْهِر َُود وَن َُوِخيَفًة ُنَ ْفِسَكَُتَضرُّعًا ُرَبََّكُِِف َُواذْك ْر
ُ.(115ُألعراف:ا)﴾.ُاْلَغاِفِلْيَُ

کجا يس ذکر قلب با ذکر زبان د پيگويد انسان ذکرکننده بداند که چه مين بايبنابرا

 رد.ينکه انسان بطور ظاهر و باطن با پروردگارش ارتباط بگيجمع شوند، تا ا

 تفکر نمودن ياله يدر نعمتها

خداوند تفکر  يدر نعمتها» :ديفرمايم -صلى اهلل عليه وسلم- حضرت رسول اهلل

الشعب  يف يهقيباألوسط وال يف يرواه الطبران) .«ديد و در ذات خداوند تفکر نکنينک

 .(يوحسنه األلبان

شود، احساس و يروز تکرار مشخص مسلمان بارها در شبانه يکه برا ياز امور

ند و يبيروز مدر شبانه ياله يباشد، چقدر از نعمتهايم يبر و ياله يدرک نعمتها

ش خدا را يد و شکر ستايگردد در آنها تفکر وتأمل نمايمشنود که بر او واجب يم

 آورد. يها به جاآن نعمت بخاطر



 زروبیش از هزار سنت در شبانه

 

54 

، که يرويکه به مسجد م يهنگام ياا نعمت خدا بر خودت احساس نمودهيآ -1

ن نعمت محرومند، به خصوص هنگام يچقدر از مردم در اطراف تو هستند که از ا

همچنان  يافکنينگاه م يمسلمان وقت يهاحضور در نماز صبح، که به خانه

 ند؟اق فرو رفتهيمردگان در خواب عم

ابان راه يکه در کوچه و خ يهنگام ياا نعمت خدا را بر خود احساس کردهيآ -1

ن تصادف کرده، يبا ماش يکي، يکني، و مناظر گوناگون را مشاهده ميرويم

 ... يگرينش بلند است و ديطان )ترانه( از ماشيش يصدا يگريد

، و وقوع هايماريالب و انتشار بيدر جهان و س يکه درباره گرسنگ يا هنگاميآ -0

ها ا در روزنامهي يشنويره ... ميها و غها و مهاجرتها، زلزله و جنگحادثه

 ؟ياده و احساس نمودهينعمت خداوند را بر خودت د يخوانيم

خداوند از قلب  يهااست که هرگز نعمت يبدون شک بنده موفق آن کس :ميگويم

کند، و بخاطر يش ميدا را ستاخ يگردد بلکه در هر موقف و حالتيو افکارش پنهان نم

، يو سالمت ين، تندرستيداشته است، از نعمت د يارزان يکه به و يفراوان يهاآن نعمت

 آورد.يکرده و شکرش را بجا م يو ... قدردان يامن و امان و خوش

که شخص  يکس» :فرمود -صلى اهلل عليه وسلم- امبريث آمده است که پيدر حد

َُعَلىُُ» :ديند پس بگويبرا ب يزده( مبتالبتي)مص هلِلُالَِّذْيَُعافَاِنُِْمَّاُابْ َتاَلَكُبِِهَُوَفضََّلِِنْ اْلَْْمد ُِ
ُِمَّْنَُخَلَقُتَ ْفِضْيالًُ )ستايش خدايى را که از آنچه تو را بدان مبتال ساخته و مرا از  .«َكِثْْيٍ

رگز آن بال و ه آن، عافيت بخشيده است، و بر بسيارى از مخلوقات، برترى داده است(.

 «.رسدينم يبت به ويمص

  :ديفرمايخداوند م

ُت  ْفِلح ونَُ﴿ َُلَعلَّك ْم ُاللَِّه ُآالَء ُفَاذْك ر وا ُا)﴾. )نعمتهاي خدا را به ياد ُ.(69ألعراف:

 آوريد که شايد رستگار شويد(.

ُ
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 هر ماه قرآن را ختم کردن

 .(رواه ابوداود) .«انهر ماه قرآن را بخو» :ديفرمايم -صلى اهلل عليه وسلم- امبريپ

 :ک ماهيروش ختم کردن قرآن در 

دو صفحه قرآن تالوت  يقه قبل از نماز فرض به مسجد برو، تا بتوانيهر روز ده دق

ن روش به يک جزء است، پس بديشود، که خودش يک روز ده صفحه مي، در يکن

 د.يک بار قرآن را ختم نمائيک ماه يد در يتوانيشما م يآسان

 ل از خوابقب يسنتها

َُوَأْحَيا» :گفتن -1 ُأَم ْوت   .«شوميرم و زنده ميميبا نام تو م ،ايخدا يا» .«بِاَسَِْكُاللَّه مَّ

 .(يرواه البخار)

َُأَحٌد﴾﴿ :در دو کف دستش -1 ُاللَّه  ُه َو ُُق ْل ُاْلَفَلِق﴾﴿و ُِبَربِّ َُأع وذ  ُُق ْل ُأَع وذ ُو ﴿ق ْل
ُالنَّاسُِ کشد، از سر و يد، و به تمام بدنش مدمي، پس در آن مواندخيم ﴾.ِبَربِّ

 .(يرواه البخار) .ن کار را سه بار تکرار کنديد و ايصورتش آغاز نما

ُاْلَقيُّومُ ُاللَّه ُالُِإلََهُِإالَّ﴿ :يت الکرسيخواندن آ -0  .(يرواه البخار)ُ.﴾ه َوُاْلَْيُّ

 :يت الکرسيخواندن آ ءدهيفا

 يطان به ويظ و نگهبان دارد و شوسته از طرف خداوند حافيکه آنرا بخواند پ يکس

 ح آمده است.يث صحيشود، چنانچه در حديک نمينزد

 :هين ادعيگفتن ا

َُجْنِبْ،َُوِبَكُأَْرفَ ع ه ،ُفَِإْنُأَْمَسْكَتُنَ ْفِسْيُفَاْرَْحَْها،َُوِإْنُأَْرَسْلتَ َهاُفَاْحفَُ» َُوَضْعت  ْظَهاُبِاَسَِْكَُرِّبِّْ
ُِبِهُِعَباَدَكُالصَّ  )پروردگارا! به نام تو پهلوى خود را  .(ومسلم يرواه البخار) .«اِْلِْْيَُِبَاَُُتَْفظ 

کنم، اگر در حالت ختواب روح مترا   بر زمين نهادم، و به کمک تو آنرا از زمين، بلند مي
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ى زنتدگى دادى، از آن محافظتت   قبض کردى، آن را ببخشاى، و اگر دوباره به او اجازه

 محافظت کنى(. فرما، همچنان که از بندگان نيکت

َُوإُِ» ُفَاْحِفْظَها، َُأْحيَ ْيتَ َها ُِإْن َُوَُمَْياَها، َُِمَات  َها َُلَك ُتَ َوفَّاَها، َُوأَْنَت ُنَ ْفِسْي َُخَلْقَت ُِإنََّك ْنُاللَّه مَّ
ُِإِنَُِّْأْسأَل َكُاْلَعاِفَيةَُ دى، و تو )بار الها! تو جان مرا آفري .(رواه مسلم) .«أََمت ََّهاُفَاْغِفْرُهَلَا،ُاللَّه مَّ

اش  هگيرى، مرگ و زندگى آن بدست تو است. الهى! اگر زندآن را دوباره پس مي

نگهداشتى، از او محافظت کن، و اگر آن را ميراندى، پس مورد آمرزش قرار ده. الهى! من از 

 خواهم(.تو عافيت مي

ُِعَباَدكَُ» ُتَ ب َْعث  ُيَ ْوَم َُعَذاَبَك ُِقِِنْ ُراُ)اهلُ(.سه مرتبه)ُ«.اللَّه مَّ ُبنداانت ُكه ُروزى ى!
ُمی ُده(.حشر ُجنادت ُعذابت ُاز ُمرا اش ر گونهيکه دست راستش ز يوقتُكىن،

 .(يرواه أبو داود و الترمذ) .گذارد بخوانديم

ُاهللُِ» -1 هللُِ»وُ[,مرتبه00ُ]ُ«س ْبَحاَن  [.مرتبه 01]ُ«اهلل َُأْكَْبُ »و[, مرتبه 00]ُ«اْلَْْمد ُِ

 .(ومسلم يرواه البخار)

ُم ْؤِويَُُُِاْلَْْمدُ » َُواَل َُله  َُكاِفَ ُاَل ُِمَّْن َُفَكْم َُوآَوانَا، ُوََكَفانَا، َُوَسَقانَا، َُأْطَعَمَنا ُالَِّذْي رواه ) .«هلِل

 . (مسلم

ها خدائى راست که ما را خورانيد و نوشانيد، و تمام امور را )تمام ستايش

که هيچ گونه کفايت کرد و به ما جاى پناه داد، براستى که چقدر از مردم هستند 

 اى ندارند(.  مددکار و پناه دهنده

ُأَْنُ» -5 َُشْيٍءَُوَمِلْيَكِه،َُأْشَهد  ُك لِّ ُفَاِطَرُالسََّمَواِتَُوْاأَلْرِض،َُربَّ َُعاِِلَُاْلَغْيِبَُوالشََّهاَدِة اللَّه مَّ
ُالشَّْيطَا َُشرِّ َُوِمْن ُنَ ْفِسْي، َُشرِّ ُِمْن ُِبَك ُأَع ْوذ  ُِإالَُّأَْنَت، ُإِلََه َُعَلىُاَل ُأَقْ ََتَِف َُوَأْن َُوِشرِْكِه، ِن

 .(يرواه أبوداود والترمذ) «.نَ ْفِسْيُس ْوءاً،ُأَْوَُأج رَّه ُِإََلُم ْسِلمٍُ
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ُُاللَّه مَُّ» -6 َُوَأْْلَْأت  ُِإلَْيَك، َُوْجِهْي َُوَوجَّْهت  ُِإلَْيَك، ُأَْمرِْي َُوفَ وَّْضت  ُِإلَْيَك، ُنَ ْفِسْي َأْسَلْمت 
َُرْغبَُ ُِإلَْيَك، ُالَِّذْيَُظْهرِْي ُِبِكَتاِبَك ُآَمْنت  ُِإالَُّإِلَْيَك، ُِمْنَك َُمْنَجا َُواَل َُمْلَجَأ ُاَل ُِإلَْيَك َُوَرْهَبًة ًة

 .(ومسلم يرواه البخار) «.أَنْ َزْلَتَُوبَِنِبيَِّكُالَِّذْيُأَْرَسْلتَُ

ُِإلَْيِهُِمْنُرَبِّهُِ﴿: ه آخر سوره بقرهيخواندن دو آ  -1 ُأ ْنزَِل ُِبَا ُ...﴾.َواْلم ْؤِمن ونَُُآَمَنُالرَّس ول 
 .(115)البقرة:ُ

رواه ) .«کننديت ميه را در شب بخواند او را کفاين دو آيکه ا يکس» :ثيل حديبدل

 .(ومسلم يالبخار

کنند او يت ميکفا :دارند گفته شدهاختالف « کند او رايت ميکفا» يدرباره معنا ءعلما

 کنند.يت مياو را کفا ينديشاو ناخو يبدرا از نماز شب، و گفته شده از هر شر و 

 نها مراد باشد.يکان دارد هر دو اام :ديفرمايم يامام نوو

 «.ريپس وضو بگ يهرگاه به بسترت آمد»ث يل حديبر طهارت باشد، بدل -1

 يرواه البخار) .«راستت دراز بکش يپس بر پهلو»دن يراست خواب يبر پهلو -9

 .(ومسلم

 يهنگام -صلى اهلل عليه وسلم- امبريپ» .ر گونه راستيدست راست ز نگذاشت -11

 .(رواه أبوداود) .«گذاشتير گونه راست ميد دست راستش را زيخوابيکه م

دن به بستر خود رفت يخواب ياز شما برا يکيهر گاه » :بسترش را تکان دهد -11

 يدر آن جا يزياند چه چديرا که نميد زير خود را تکان داده و پاک نماتسد بيبا

 .(ومسلم يلبخاررواه ا) .«گرفته است

  .﴾ق ْلُيَاُأَي َُّهاُاْلَكاِفر ونَُ﴿خواندن سوره:  -11

 .(حمدأو يبوداود والترمذأرواه ) .«و برائت از شر شرک است يزاريب» :ده آنيفا

که گذشت بخواند و انجام دهد،  ينهاينست که همه ايبهتر ا :ديفرمايم يامام نوو

 تواند اکتفا کند.يپس اگر نتوانست بر آنچه م
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ن يد ايتوانينگونه ميخوابند پس بديشتر مردم در شبانه روز دو مرتبه ميم که بينيبيا مم

دن يسنتها مخصوص خوابن آداب و يااز آنها را دوبار انجام دهند، چونکه  يا برخيسنتها، 

 ث عام است.يز هست چونکه حديدن در روز نيست بلکه شامل خوابيدر شب ن

 :سنتها وقت خوابن يده و ثمره انجام دادن ايفا

د يو محافظت نما يبنديحات پاين اذکار و تسبيدن بر اياگر مسلمان قبل از خواب -1

هر سبحان اهلل صدقه » :ثيل حديبدل .شوديش نوشته ميصدقه برا 111ثواب 

است، هر اهلل اکبر صدقه است، هر الحمد هلل صدقه است، و هر ال إله إال اهلل 

ش محسوب ينها براي)ثواب ا :ديفرمايم يام نوو. ام(رواه مسلم) ....«صدقه است 

 گردد(.يم

که امام  يثيل حديشود بدليش در بهشت کاشته ميدرخت برا 111ن يو همچن -1

 شت.و در مسئله اذکار بعد از نماز گذ ،ت کرده استيابن ماجه روا

کند و يماند و خداوند او را حفظ ميها محفوظ ميدرهمان شب از آفات و بد -0

 شود.يدور م يطان از ويش

د و يبنده با ذکر و نام خدا و عبادت و توکل بر او، و طلب کمک از او، و با توح -1

 رساند.يان ميروز خودش را به پا يگانه پرستي

 خاتمه

از خداوند مسئلت  ،مينما يآوربود که توانستم جمع ياهيومي يآداب و سنتها انهيا

 راند.يزنده بدارد و بر آن بم -ه وسلمصلى اهلل علي- دارم که ما را بر سنت رسول خدا

ُ.ْيهللُربُالعاملُآخرُدعواناُأنُاْلمدُو
 

 


